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مدرمول

منلهالما،التاريخأقساممناهجفيالمهمةالموادمنالأندلسيالتاريخمادةتعد

تفوقهمقمةإليوصلواحيث،الأندلسفيوحضارتهمالعرببتراثوثيقةعلاقة

طلبتناأيديبينبتوفرأنالضروريمنكانفقدولهذا.والحضاريوالسياسيالحسكري

لدراسةعليهيطلعواأنبجبلماالأدنىالحديمثلالذي.المنهجيالكتابهذاالأعزاء

المجيد.التارلخهذا

المؤلفونقاموقد.عديدةفصولإلىتنفسم،أبوابخمسةمنالكتابيتألف

الاتي:النحوعلىالكتابهذامنحصصهمبتأليف

لإسبانياالعربفتحيتضمنالذي،الأولالبابطهذنونالواحدعبدالدكتوركتب

عهدعنوهوالثانيالبابأيضاكتبكما.فصولأربعةمنويتألففيها،واستقرارهم

..فصولثلاثةويشمل،الأندلسفيالإمارة

فيالخلافةعهدعنوهو،الثالثالباببكتابةمطلوبصالحناطقالدكتوروقام

الرابعالبابمنوالثانيالأولالفصلينأيضاوكتب.فصولأربعةمنويتألف،الأندلس

الطوائف.وملوكالدويلاتوعصرالأندلسفيالخلافةسقوطعن

منوالخاصوالرابعالثالثالفصل،السامرائيصالحإبراهيمخليلالدكتوروكتب

ومملكةالأندل!،فيواذموحدينالمرابطينعنتتحدثالفصولوهذه.الرابعالباب

عنوهو،الخامسالبابأيضاكتبكما.غرناطةسقوطبعدوالمسلمين،غرناطة

.فصولثلاثةمنويتالف،الأندلسفيالحربخضارة

القصد.وراءمنوايثههذاعملنافيوفقناقدنكونأننرجو

لفونلمؤا
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الفصل

الفصل

8لأولا

الثاني:

لث:الثا

الرابع4

الئأجابرلأؤل

لإسبانياالعربفتح

فيهاواستقرارهم

والاقتصالالةالسياسيةالأحوالفيمقدمة

العربى.الفتحقبيلاسبانيافيوالاجتماعية

وممهداته.دوافعه،العربفتح

والتوغلاسبانياشمالفىللعربالحربىالنشاط

فرنسا.في

واستيطانه!ا.العرباسنقرار
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ألالطئكبه!فرك

والاجتماعيةوالاقتصاديهالسياسيةالأحوالفيمقدمة

العر!الفتحقبيلاسبانيافي

)ايباريلة(،بالقديمةالأزمانفيوالبرتغالا،اسبانياأي،الايبيربةالجزيرةسبهعرف

)اشبانية(العربياللفظجاءهناومن،)!ا!!"؟ن!اسمعلبهأطلقواالرومانجاءوعندما

إلىالرومانسيةالوسطىالقرونلغةفياللفظهذاتحولوقد)اصبانية()1(.أو

(pana.12()!مصطلحأماثم،)العربحكمهاالتيالمناطقيشملالذي)الأندلس

الكلماتمنالعربوالمؤرخونالجغرافيرناستقهفقد،الجزيرةشبهمنوالمسلمون

الذين،الوندالبهاسميالتيايأسماءوهي،الأندلساوالأندلشأوالأندليش:الاتية

م)3(.942-804منالفترةفي،الايبيريةالجزيرةشبهمنأجزاءعلىسيطروا

الأبرونهر،أمثال،4-فنعظيمةنهريةوأحواضأوديانأتضمجبليةبلاداسبانيا)ن

Ebrc،المنهوونهرMinho،دويرةنهرDouro،تاجةونهرTajo،انةووادي

Guadiana،الكبيروالواديGuadalquivir.الميزيتاوتحتل(Meseta)،تعنيالتي

تجمعاتولكن،الايبيريةالجزيرةش!بهمعظم،الواسعالمرتفعالسهلأوالنجدبالاسبانية

المدنوكانت.الكبيرةالأنهاروودبانالشواطئقربمركزةدائماكانت،الكبيرةالسكان

وماردةcToledoوطليطلةcZaragozaسرقسطة،الرومانيالحهدفيالرئيسةالداخلية

Merida،وأسبيليةSevilla،وقرطبةCordoba،استمرتوقدالأنهار،علىحصونا

)1(

)2(

)3(

عليالرحمنعبد:تحقيق،والممالكالمسالككتابمنوأوروباالأندل!جغرافية،البكري

،6691-6591بيروت،التاريخفيالكامل،الأثيرابن؟!3-57ص6891.،بيروت،الحجي

556.ص4،!

02..J..F'0 Callaghan,A History of Medieval Spain, London..7591 p

المنرب،البيان،عذاريابن،556ص4،ب،الأثيرابن95؟ص،السابقالمصدر،البكري

.2ص2،ب،4891،ليدن،بروفنالوليفيكولان:نشر
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اللاحقة.الإسلاميةالعربيةوالعهود،القوطيالعهدفيأهميتهافىالمدنهذه

.المزدهرةوتجارتها،الزراعيوانتاجها،المعدنيةبئروتهاالقدممنذاسبانيااستهرت

الهجراتمنسلسلةحدوثإلىأدتالتيالمغريةالدوافععنالعواملهذهكانتولقد

افريقية،منجاؤواالذينdberiansالآيبيريونهـدشكل.للبلادايأجنببةوالغزوات

الهندو-وايأقوام،Celtsالكلتعبرولقد.السكانمنالمتوسطالبحرجنسأساس

-Indoأوروبية EuropeanألبرتجبالcPyreneesالشماليةايأجزاءفيواستوطضوا

الشرقيةالسواحلعلىمستعمراتالفينيقيونأسسكما.الجزيرةسبهمنوالغردية

علىالرومانسيطروالنفوقالسيادةأجلمنطويلصرأعوبعدوأخيرا.والجنوبية

الرومانيستطعولم،المحلبينالسكانقبلمنجوبهواماسرعانولكنهماسبأنيا،

Augustusأوغسطسالامبراطورعهدفيإلاالجزيرهشبهفيالقبائلكلإخضاع

فبلايأولالقرنفياليونانيالمؤرخt،06ءمم3سترابوأسارومدم()هـ(.14-م.ق)27

الغالبسبين،مئالمن،الجزبرةسبهاستوطنتالتيالقبائلبعضإلىالميلاد،

الميلاديالتارلخبدايةففي،هذاومع،وغيرهم،واللشدانيين،والباسك،والكانبتريانيين

)3(.الرومانيةبالصبغةالسكانهؤلاءمنالكثيراصطبغ،المسيحي

لانحطاطالحقيقيةالظوأهرف!ن،طويلةلفترةاسبأنياعلىالرومانسيادةوبرغم

ابتدأتعندماوذلك،الميلاديالخامسالقرنبدايةمنذبوضوحبدتفيهاسلطتهم

ايأسبيليازيدورسانتويصف.الجزيرةسبهفيبالاستيطانالبربريةالجرمانيةالقبائل

Saint Isidore of Seville،الوندالاستيطأن،م636عامالمتوفىVandals،والآلان

نشرالىأدىمدمر،احنلالأنهعلى804rعاماسبانيافي،Sueviوالسويفيفعةل!،

البلاد)6(.أنحاءكلفيالخراب

الغربسن،القوطوبينالجرمانيةالقبائلهذهبينقامتالتيالكثيرةللحروبونتيجة

الالان،قوةتحطمتفرنسا،جنوبGaulغالةفيالفترةتلكفييسكنونكانواالذين

)4(

)5(

)،(

.27.O'Callaghan, op. cit., p

,R.Altamira, A History of Spain, Translated from the Spanish by: Muna Lee

34-32..Toronto,Canada, .9491 pp

Isidoroمأiول of Seville, History of Goths, Vandals, and Suevi, translated from the

33..byGuido Donini and Gordon .B Ford Jr. Leiden,,0791 p
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القوطتمكنثمم)7(.942عامفيافريقيةشمالإلىالعبورإلىاضطرواالذينوالوندال

موجردةتزالماكانتالتيالسويفيمملكةعلىوالتغلباسبانياعلىالسيطرةمنأخيرا

568)ليوفمخلدالملكعهدفيوذلكالبلاد،منالغربيالشمالفي Leovigild-

.""م(586

اسبانيا:قالغربيينالقوطمملكة

خلفتالتيالبرابرةممالكسلسلةفيالأخيرةهيالغربيينالقوطمملكةكانت

منواختفت،سياسيككيانالأخيرةهذهانتهتأنبعدوذلك،الرومانيةالامبراطورية

القرنأواخرفياسبانيافيالغربيينالقوطاستيطانعمليةتمتولقد.التاريخمسرح

السكانضمنفقطصغيرهأقليةيمثلونوكانواللملاد.السادسالقرنوأوائلالخامس

أحدقذرفقدهذا،ومعالعصر،هذافيعنهمإحصائيةمعلوماتتتوفرولا.الأصليين

بيناستوطنواالقوطمنألفأربعمئةإلىألفمئتيمننحوأأن،المحدئينالمؤرخين

-Hispanoالرومان-الاسبانالسكانمنملايينتسسعةإلىسضةكل Romans.)"(ولقد

كان،المدنفيحتىولكن.سواءحدعلىوالمدنالأريافمناطقفيالقوطاستوطن

نأ،فيهشكلاومماواحد،إلىثلائةبنسبةعليهميضغلبونالرومان-الاسبانالسكان

)15(.الأريافمناطقفيأكبركانالنسبةفيالفرق

القوطي:الحينظام

منالملكينتخبحيث،الانتخابمبدأعلىقائماملكيأالقوطيالحكمنظامكان

يعتمدثابتأملكيانظامايقيمواأنالملوكمنالعديدحاولوقد.الدينورجالالنبلاءقبل

منيكونأنبالملكيفترضوكان.بالفشلباءتمحاولاتهمولكن،الوراثةنظامعلى

نأجرتالعادةولكنالنبلاء،بينمنولختار،حسنةبأخلاقويتمتعنبيلقوطيأصل

للجيش،الأعلىالرئيسهوالملكوكان.السيفبحدهؤلاءأقوىالعرشيتولى

)7(

)8(

)9(

)15(

7191,,Ibid.. pp.;35-34 .H .V Livermore, The Origins of Spain and Portugal, London

.88-86.pp

29..Isidoro,op. cit., pp.;42-93 Livermore, op. cit., p

71-07,37,.O'Callaghan, op. ci1.، pp

.R.Shaw, ((The fall of the Visgothic power in Spain, The English Historical Review

.211.OU,,6091 (V
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فييتصرفمستبدا،ويحكم،الدينيةمناصبهمعنالأساقفةوعزلتعيينبحقويتمتع

لكن،الحكمفيلمساعدتهالنبلاءمنمجلسللملكوكانيسماء.كماالبلادأمور

الملوكفكان،السلطةفيأثرمنالمجلسلهذايعدولمبالأموراستبدواالملوك

)11(.يريدونكماالأمورفيويقضونوينفذونهاالقوانينيصدرون

فيوالدينيةالسياسيةالحياةفيالكبرىالقوةهيطليطلةكنيسةمجال!وكانت

الغربيينالقوطلمملكةوطنيةجمعياتبمثابةكالتالمجالسوهذه.القوطيالعهد

طليطلةمجلسأصلوكان.الكبرىالدولةمسائلفيللنظروالحينالحينبينتجتمع

ورعاياها.كنيستهمأمورفيللنظرهـلحقدالكاثوليكالدينرجالكبارمنيتألفدينيأ

الملك،منبأمريعقدرسمياالمجلسهذاأصبح،للكاثوليكيةالقوطاعنناقبعدولكن

واحدآنفيودينيسياسيمجلسإلىالزمنمعتحولاثم،الدولةرجالكبارويحضره

عليا،محكمةوأصبح،سلطانهاتسعثمالقضايا،مختلففيوالأحكامالقوانينيصتر

ومن)12(.للدولةأعلىمجلسافأصبح،الدينيالمجلسهذاإلىالنبلاءمجلسوانضم

فقدالعمليةالناحيةمنأما،الملكسلطةعلىقيداطليطلةمجالسكانتالنظريةالناحية

حيث،م587عامالكاثوليكيةإلىالقوطتحولبحدوبخاصةلسلطتهمهمأسندأكانت

لم،الميلاديالسابعالقرنوفي.بالبلاطوثيقةعلاقةعلىاسبانيافيالكنيسةأصبحت

يناقشونعادةالأساقفةوكان.بذلكالملكأمرإذاإلاينعقدأنمجلسأيبإمكانيكن

قضيةايةفييهملواولم،الملكيقدمهاالتيالمسودةتتضمنهاالتيالقراراتويقرون

مطاليبه)13(.كلينفذونكانوابل،مباشرةبصورةينتقدوهولم،تعليماته

:القوطعهدفيالاجتماعيةالأحوال

الذيالتركيبنفسعلىالقوطحافظفقد،الاجتماعيالتنظيميخصوفيما

بالبقاء،الرومانيالعهدمساوىاستمرتوهكذا.الرومانأياماصبانيافيقائمأوجدوه

كبيرةمساواةعدمهناكوكان،الناسمنقليلةمجموعةبيدوالممتلكاتالثروهوتركزت

ملاككبارطبقةوهم!طبقاتثلاثمنيتألفكانالقوطيفالمجتمع.الطبقيةالبنيةفي

23.ص9591X،القاهرة،الأندلسفجر،مؤنىحسبن:انظر)11(

.23ص،نف!مهالمرجع)12(

)13(282-281.278,.E..A Thompson, The Goths in Spain, Oxford,,9691 pp
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الطقةأبناءوكانالعبيد)14(.وطبقة،العامةوالطبقة،الدينرجالوكباروالنبلاءالأراضي

فيعاسوا،ورومانيةقوطبةأصولإلىيختمونالذبنالبسطاءالأحرارمنيتألفونالعامة

كانواوالذينالمدنفيالعمالأيضا،هؤلاءومن.الأريأتوفيالحضريةالمناطق

مدينةإلىالانتقالأوعنهاالتحوللهميحقولا،ونقابأتأصنافضمنينتظمون

محرومينوكانوا.الأصليةمدينتهإلىالعودةعلىيجبركانمنهميهربومن،أخرى

إلىوبالنسبة)13(.قضائيينموظفينيصبحواأنأؤ،الدينرجالسلكفيالانتظاممن

تسليمإلى،الصعبةالاقتصاديةلظروفهمنظرا،منهمالعديداضطرفقد،الأريافسكان

بحمايةتمتعهملقاءكمستأجرينفيهأوالبقاءبالعملورضوأ،النبلاءكبارإلىأراضيهم

بأصحابعلاقاتهموارتبطت،بالأرضمشدودينبالتدريجهؤلاءأصبحولقد.النبلاء

جملةمنوكان.الأقنانيثصبهمأإلىأخيراتحولواأنهمحتى،الحياةمدىالأملاك

بعضتأديةإلىإضافةإيجارا،محاصيلهمعشريدفعواأنعليهمالمفروضةالالتزامات

(.16تاولأ"،ق)5الجزيةأو،الرؤوسوضريبة،للنبيلالأخرىالشخصيةالخدمات

الجماهيرهؤلاءويكؤن،الاجتماعيالسلممنالدنياالدرجةفيالعبيدطبقةوتأتي

ورجالالنبلاءلكبارمملوكينوكانواوالاضطهاد،القهرأنواعكلضحايا،الغفيرة

منويبدو.سواءحدعلىالمنزليةوالأعمالالزراعيةللاكراضوشمتخدمون،الدين

كانواالذينالمهرةللعبيدالمعاسيةالظروفأنالقوطيةوالتشريعاتالقوانينمراجعة

الاسبانيةالكنيسةوكانت.الزراعيينالحمالنظرائهممنأفضلكانت،المدنفييحملون

هؤلاءأنالكنيسةمجالستشريعاثمنيتضحولكنالعبيد،منكبيراعدداأيضاتمتلك

منهمالعديدحاولأنالغريبمنفليسولهذا.للغابةسيئةظروففيعاسواالعبيد

أواخرفيخاصة،القوطأنذلكىإللىلضاف.عبوديتهممنوالتخلصالهرب

تذمرإلىأدىمما،الجيشفيواستخدامهمبالإكراهالعبيدبتجنيدابيدأوا،عهدهم

687)أخيكاالملكاعترفوفد.والنجاةالهروبفيمحاولاتهموازديادهؤلاء Egica-

7O2)منمكانكلفييختبئونالابقينالعبيدبأن،الميلاديالئامنالقرنبدايةفيم

4()1

5()1

)16(

كونثالث،ديخوأكيندونالاسبانيةالىوترجحهنث!ره،المزلفمجهرل،الأندلسفتح:انظر

فرنسيةترجمةمعلرهالأقطار،خبرفيالمعطارالروض،الحميري7؟ص،9188،الجزائر

017.-916ص،3891،-،ليدنالقاهرة،بروفنالليفيوثحليقات

)3.-03ص!ا،با9691،القاهرة،الأندلسفيالإسلامدولة،عناناللهعبدمحمد:وانظر

.Thompson,op.و121.05 cit

74-73..ppو.Ibid.,.p ;117 'O Callaghan, op. cit
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شرعوقد.خانأوريفيةدارأوحصنأوقريةأومدينةأيةمنهمتخلولاحيثالبلاد،

الهاربين،العبيدمطاردةفييفثملمنكلعلىصارمةعقوباتبموجبهوضع!انونا

)17(.عليهمالقبضوالقاء

وبقايا،الغربيينالقوطأغنياءمنتتألففكانتالنبلاءطبقةأيالعليا،الطبعةأما

النبيل،بأصلهمالاعتياديينالأحرارعنالطبقةهذهأفرادهـشمبز.الرومانالنبلاءطبقة

فيوبخدمتهم،الدشتأجرينقبلمنتزرعالتيالكبيرةوالضيعللمزارعوامتلاكهم

السابعالقرنمنتصفحتىالبلادوكانت)18(.الادارةوفيالقصرفيالعلياالمناصب

ومن.والرومانيةالقوطيةالنبيلةالطبقةمنمشتركةإدارةبواسطةوتدارتحكمالميلادي

،القوطالسكانعنمسؤولةكانتالقوطيةالنبيلةالطبقةأن،النظاملهذاالمهمةالمظاهر

القوطيالملككانببنما،الرومانالسكانعلىسلطاتهاتمارسالرومانيةالنبيلةوالطبقة

،والقوطالرومانالأراضيملاكوكان.للجميعالعامةالسياسةيقررونالكباروموظفوه

بواسطةمزارعهمعلىيثمرفونأيضا،موظفيهوكبأرالملكإلىبالنسبةالحالهووكما

النبيلةالطبقةهذهأفرادف!نعامةوبصورةمقاطعاتهم)91(.فيالمالومديريالوكلاء

أفلحوقد،الأخرىالمعدمةالفقيرةالطبقاتحسابعلىثروتهمبنوا،جداأغنياءكانوا

ايإسلامي)02(.العربيالفتحبعدحتىبثروئهالاحتفاظفييحضهم

الرومان-الاسبانوكان.السكانمنالعظمىالغالبيةديانةهيالمسيحيةكانت

الآريوسي،المذهباعتنقواقدالغربيونالقوطكانبينما،الكاثوليكيمبالمذهبلدينون

منذ،الغربيونالقوطعملوقد21(.م)377سنةمنذ،البشريةالمسيحبطبيعةيقولالذي

586)هـلكاريدعهدفيالكاثوليكيةالىتحولهمحتىاسبانيافيالأولىأيامهم Reccared

كلأبناءفكأن،الرومانوالاسبانالقوطالسكانبينالكاصلالفصلعلىم(،106-

كنائسهموفي،لملتهمالتابحينالدينرجالبمساعدةتامةبحريةشعائرهميقيمونطائفة

تتخللممااسبانيافيالقوطلدولةصلاحلاأنهريكاريدللملكتبينوقد)زز(.الخاصة

)17(

(8)1

9(1)

()02

)21(

)22(

503,272,268,267,.thompson,op. ci،.، pp

O'ا.،أ.".73 Callaghan, op. c

.312117,.Thompson,op. ci،.، pp

مدريد(رايبيرا،خوليان،الاسبانيةالىوترجمهنشره،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن

04.-38ص،ا269

5..Isidoroof Seville, op. cit., p

.312-311.Thompson,op. i1.، pp
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طليطلةمجمعفيأعلنفقدوهكذاالبلاد.سكانمنالغالبيةمذهبوتعتنقالاريةعن

وتبعه،الكاثوليكيللمذهب،بيتهوأهلهو،واعتناقهالاريةعنتخليهم587سنةالديني

ظلتحتالاسبانيةالكنيسةتوحدتوهكذا)ء(.المملكةرجالوكبارالأمراءهذافي

فيرسميةلغةاللاتينيةاللغةاتخاذالكاثوليكيةإلىالتحولهذاوأعقب.القرطبةالملكبة

والسياسيالدينينفوذهمبسطعلىالبابواتسجعممابالبابويةالعلاقةوتوثقتالبلاد،

أيدوقد.البابايمثلكبيرأسقففيهايقيمأسقفيةطليطلةوأصبحت.اسبانياعلى

هذابعدالكاثوليكيةعناسبانياتتخلولمالاجراء،هذاالرومانالاسبانالسكان

الروماني،والايبيريالقوطيالشعبينلامتزاجفعالاعاملاالخطوةهذهوكانت.التاردخ

الثمعبانفسهماعتبارعلىالقو!حرصبسببكأهلبشكليتملمالامتزاجهذاولكن

اسبانيا)هـ2(.فيالقوطدولةمصيرعلىبعيدأثرلهكانمماالمتميز،الحاكم

فيالوثنيينالسكانمنبهبأسلاعددهناكيزالماكانالمسيحيينإلىوبالإضافة

إلىالقوطوملوكالكنيسةمجالسعنالصادرهالمتتاليةالتئريعاتوتشير.الجزيرةسبه

هذهوكأنتالبلاد)ك!(.فيوالسحر،والعرافة،والكهانة،للوثنيةالواسعالانتثمارمدى

دفعالذيالحدإلىوانتعشتتقريبا،اسبانياأرجاءمعظمفيترسختقدالممارسات

القاضيمعبالتعاونأسقفكلعلىيتوجببأنهيقررأنم()938الثالثطليطلةمجلس

الباسكوكانمكافحتها)26(.علىويعمل،منطقتهفيالوثنيةانتشارفييحققأنالمحلي

Basquesالوثني!ةالجماعاتجملةمن،العربيةالمصادرتسميهمحسبما،البشكنسأو

الأساقفةفشلوقد.ألبرتلجبالالمتاخمةالشرقيالثممالمنطقةفيتعيشالتي

يعرفولا.القوطيالعهدطبلة)خضاعهمأوالوئنيةعنزعزعتهمفيالقوطوالملوك

التيالقبائلبقايامنكانواربماولكنهم،الباسكلهؤلاءالحقيقيالأصلالانلحد

السكانهؤلاءكانولقد)27(.التاريخقبلماعصورفيالبرتجبالمنطقةسكنت

مصدرأوظلوا،المختلفينالقوطملوكعلىوالتمردالقتالعلىمتمرسينالجبليون

نابل.اللاحقةالاسلايةالعربيةوالعهودالقوطيالعهدطيلةوالاضطراباتللقلاقل

Isidoroof.25؟056ص4،بر،الأثيرابن23(; Seville, op. cit., p.

.01-وصالأندل!،فجرمؤذر،:انظر()24

)25(031-803..pp،.رThompson, op. ci

)26(54..Ibid.,p

)27(42-04..Altamira,op. cit., .p;96 Livermore, op. cit., pp
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ما،الذاتيالحكمالأفلعلىأوالاستقلالأجلمنالمستمرةومطالبتهمانتفاضاتهم

الحاضر.الوقتحتىالمختلفةالاسبانيةالحكوماتصفوتعكرتزال

الغربيين.القوطمملكةفيالسكانعناصرمناخرمهمأعنصرأاليهودشكللقد

فيينتشرونوكانواجدا283(.بعيدزمنإلىالجزيرةسبهفياستيطانهمتاريخويعود

المتقدمة،الحضريةالمراكزفيالأولىبالدرجةتركزوالكنهمالبلاد،منعديدةمناطق

فيالمتوسطالبحرساحلطولوعلى،الجنوبمناطقوفي،طليطلةالحاصمةمثل

اختلافااسبانيافيالحياةفيوطرائقهم،الاقتصاديةاليهودحالةوتختلف.اسبانياسرق

لافقراءالاخرونكانبينماوخارجها،البلادداخلبالتجارةيعملكانمنفمنهم.كبيرا

الأساسكانتالأرضملكيةأنإلىالمؤرخينبعضويشير)92(.ممتلكاتأيةبمتلكون

ويزرعونقرىفييعيشونهؤلاءفكاناسبانيا،فياليهودبعضمعيشةعليهتقومالذي

.المسيحيونيمتلكهاالتيالمزارععلىالاسرافاخرونتولىبينما،بأيديهمأراضيهم

التجارلة،فعالياتهمأناسبانيا،فياليهودتخصالتيالكثيرةالئثمريعاتمنيبدوولكن

الزراعي.نشاطهمأهميةبقدرمهمةكانت

وعوملواعليهمضئقفقدحسنا،الغربيينالقوطظلفياليهودوضعيكنلم

612)سسبتالملكويعد.المختلفينالقوطملوكقبلمنجيدةغيرمعاملة Sisebut-

)621xعلىالقيودبوضعابتداالذيالأولالقوطيالملك،المؤرخينمنالعديدبنظر

فيهاحكمالتيالحقبةتسبقعهودإلهـ!الحقيقةفييرجعالأمرهذاولكند(.اليهود)5

ح+،اول11الثانيألاريلكالملكعهدمنذلليهودمعاديةتشريعاتفهناك.الملكهذا

إكرأهعلى587x()الثالثطليطلةمجلسقراراتنصتوكذلكم()31(.705-)484

مسيحيأ)32(.عبدايشتريأنيهوديأيعلىوحزمت،المسيحيةاعتناقعلىاليهود

أئدكما،المتعاقبينالقوطملوكقبلمنتطبيقهوأعيدساريا،التشريعهذاظلولقد

القوطي.العهدنهايةإلىالكنيسةمجلسقبلمنوعرز

)28(

;9)2

)03(

ر()1

)32(

The Jews in the Visigothic and Frankish Kingdoms of Spain and Gaul, New5..ى Ka

5-3..York,,0791 pp

316.،.،".Thompson, op. ci

291..Livermore,op. cit., pااة.Isidoroof Seville, op. cit., .p ;28 Katz, op. cit., p

.53.Thompson,op. cit., p

.Ibid., pp. ;111-101 Katz, op. cit., .p .11 F
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منأصبحولهذا،والمستأجريغالعبيدمنيسسبتالملكمبلمناليهودوخرد

الملكعهدوفي.الكبيرةالمزارعيمتلكواأنأو،اراضيهميزرعواأيأعليهمالصعب

-أg687ايروج (068 Ew)المزارعتوليوعن،الدولةوظائفكلعناليهودأبعدم

الدينيةوالعطلالاحادأيامحقولهمفييعملواأنعبيدهموعلىعليهموحزم.الكبيرة

فيغايتهاوصلتلليهودالاقتصاديالنشاطعلىالتضييقذروةولكن)33(.المسيحية

القدرهسلإلىتهدفتثصريعاتهكانتفقد،207f(-)5،687!ص!أخيكاالملكعهد

أجبروافقطلذلك.المعي!ثمةعلىالحصولفيقابليتهممنوالحدلليهود،الاقتصادية

وأنسبقممتلكاتواية،عبيدهممحدد،وبسعر،الدولةخزينةإلىيبيعواأنعلى

مختلفعلىالتجارةمزاولةمنمنعواانهم،ذلكالىيضاف.المسيحيينمناشتروها

البحار)هـ3(.وراءفيمايتاجرواانأوأسكالها،

وأ،التضييقهذاورأءالمختفيةالحقيقيةالدوافععنمعلوماتلديناتتوافرولا

كانأنهجداالمحتملمنولكن.التجارةأنواعمننوعأيممارسةمناليهودمنعلماذا

(الأخرىالدياناتابناءعلىتعاليهمبببأوالربا،وتعاطيهمعقيدتهماختلافبسبب

لتامرهمكأنوربما.الاقتصاديةالناحيةمنلغيرهمواستغلالهم،أنفسهمعلىوانغلاقهم

اليهوداستطاعوقد.لهمالمعاديةالقوانينبحضثريععلىكبيرأثرأيضاالسياسي

معلكنهم(.)35الدينورجالالنبلاءإلىللرشوةدفعهمبسببالقوانينهذهمنالتخلص

فيوغالةافريقيا،سمالإلىالالتجاءإلىمنهمالعديددفعمما،كبيرحدإلىتأثرواهذا

وقد.)6للسلطةالمناوئةالحركاتبعضفيبالاشتراكبعضهمقامكمافرنسا،جنوب

للعملالبلادخارجمنيهودمعبالتامرالاتهامإلىأخيكاالملكعهدفياليهودتعرض

أدلةتتوافرلاولكنصحيحأ،الاتهامهذايكونوقداسبانيا)37(.فيالمسيحيينضد

تشرين)9عشرالسابعطليطلةمجلسأمامألقاهاالتياخيكاالملكخطبةسوىعليه

المؤرخينبعضويرى.مرةلأولaالمؤامرة9هذهإلىأسارعندمأم(496سنةالثاني

يبررحتىالملكقبلمناخنراعأوخيالمحضإلاهوماالاتهامهذاأن،المحدثين

)33(124.015.Ibid

)34(246.،،..Thompson,op. cit

،.Ibid."ا.".35127() pp. ;237-236 Katz, op. ci

)36(16.00،."Shaw, op. ci 05،.، ;214 Thompson, op. ci

)37(Ibid., .p ;247 Katz, op. cit., .p ;21 cf. Levi- provencal, Histoire de 'I Espagne

.6.ane, vol. .I Paris, Leiden, ,0591 pولاMusu
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حقيقةويعدها،الحادثةهذهبصحةيحتقدمنهناكولكناليهود)36(.ضدإجراءاته

شمالمنهمالبلادخارجمنبالتامرالمقصوديناليهودأنبعضهماعتقدبل،تارلخية

تعاونبسببربما-ذلكمنأبعدإلىاخرونذهبكما3(.)وبالذاتالبربرومن.افريقيا

أجلمنيتآمرونكانوااليهودبانفذكروا-الفتحزمنالمسلمينمعبعدفيمااليهود

لأن،الافتراضهذامثلتصديقيمكنلا،الحالوبطبيحة)!ه(.العربإلىاسبانياتسليم

المناطقفيمركزةفتوحاتهموكانتاسبانيا،عنبحيدينكانواالوقتذلكفيالحرب

.للقيروانالمجاورة

والتضتيق،الغربيينالقوطدولةفييسودكانالذيالاجتماعيالتكافلعدم)ن

أفىادمنوالعديدالعبيدظلهافييحيشكانالتيالتحيسةوالظروفباليهود،لحقالذي

العصيانحالةأنذلكإلىيضاف+وانهيارهالمجتمعتفككإلىأدت،الحامةالطبقة

وأ،العرشالىالوصولأجلمنالنبلاءبهايقومكانالتيالمسنمرةوالمؤامرات

حألةىإلوأوصلتهاالبلاد،أنهكت،الاستقلالعلىوالحصولالمملكةعنالانسلاخ

بسنةلاسبانياإلاسلاميالحربيالفئحقبلحدثولقد.والضعفالترديمنلهايرثى

الضعفحالةفيزادمماالبلاد،فيالسلطةعلىتنافسوأقسىأقوى،تقريباواحدة

الغربيين.القوطدولةعلىالقضاءأمروسهل،والتفكك

:القوطكلمةوتفرقغيطشهالملكعصر

نأحأولالذيم(،071-)207أ*!ثذأغبطشةالملكأياممنذالأزمةابتدأت

الناس)نصافإلىفمالأخيكا،أبوهتركهالذيالسيءالنأثيرمنهـلخففالأموريصلح

النبلاءفكرههاليهود،عنالقيوديرفعأنأيامهاخرفيوأحب،القوطنبلاءأسنبدادمن

شملهم.وفرق،امتيازاتهمبعضمنوحرمهم،نفسهعنأبعدهمالذلن،الدينورجال

واستطاعت،أهلهعليهوتامر،المختلفةالبلادنواحيفيعليهيثورونالنبلاءفأخذ

طركونةعلىحأكما(Achila)أخيلاوقلهالصبيابنهتعبينعلىترغمهأنزوجته

)38(,Thompson,op. cit., .p;247 Y Baer, A History of the Jews in Christian Spain

.22.translatedfrom the Heberw by Louis Schofliman, Philadelphia,,7191 vol. .I p

Shaw,op.001،أس!214.05

.911ص،5891،القاهرة،الغربيينالقو!دولة،طرفانإبراهيم)93(

)04(.Katz,op. cit., .p;21 The Cambridge Medieval History, Planned by .J .B Bury, ed

18...H .M Gwatkin and .J .P Whitney, Cambridge, ,6491 vol. ،1) p
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علىللقضاءالعملمضاعفةإلىالقرطوكبارللنبلاءحافزاالتعيينهذاوكانوسبتمانيا.

علىمنشقوالبلد،م071سنة2حدوفيغيطشةتوفيالأثناءهذهوفي.ودولتهغيطث!ة

منأنفسهمالمالكالبيتأفرادوكان.الطامعينالنبلاءوكبارالدينرجالبينمفرقنفسه

وألمند،أخيلا،هم،بنينوثلاثة،أرملةغيطشةتركفقدانقسامأ.الناسأكثر

علىوصياوالآخر،ppaأبةيدعىلأسبيليةأسقفأأحدهماكانوأخين،وأرطباس

فييركبوالمالقوطكبارولكن.أبيهبعدالمرشلوراثةمرسحاكانالذيأخيلا

استبدادمنوتخوفهم،لأبيهعدائهمالىبالاضافةهذاأخيلا،مثلالصبيالخضوع

والنواحي،الأطراففيبعضهمواستقلأخيلا،طاعةعنفامت!نعوا)اهـ(.بالحكمالوصي

فيوأعيانهمالقوطكبارأثرهاعلىاستطاعالبلاد،فيوالارتباكالفوضىحالةوسادت

الىبالعرشيعهدواوأن،عليهالوصيوعمهأخيلاضدجهودهميوحدواأنطليطلة

)42لذريقأورودريكوويدعىأحدهم Roderic.)

كانأنهعلىاللاتينيةالمصادرإحدىفتذكر،فيهمختلفالذريقأصليزالوما

رجلاكانأنهالعربالمؤرخونبذكرببنما.1431السابقينالقوطملوكأحدبيتسليل

للظروفونظراوفارسأ)مهـ".قائداكانوأنه،الملوكبيتإلىينتميلاولكنهشجاعا،

بأنحكمهفابتدأ.الأموالإلىماسةحاجةفيكانفقد،الملكهذافيهاتولىالتي

Sanبيدروسانكنيستيمنالملوكأسلافهخزائنعلىالاستيلاءحاول Pedroوسان

Sanبابلو Pablo43(.طليطلةفي(

يجابهأنأبضأعليهكانبل،المالالىالحاجةهيالوحيدةلذريقمشكلةتكنلم

)41(

)42(

()43

هـ(!4

)45(

الاسبافية،الىونرجمهصئره(المؤلف)مجهولا،مجموعةاخبار2،ص،القوطيةابن؟انظر

الرطيب،الأندلىغصنمنالطبنفح،المقري!5ص،1867مدريد،،القنطرةلافريتي

.16-12ص،الأندلسنجرمزن!،؟265صا،ب6891.بيروت،عباسإحان،نحفبق

754.5،Isidnrn Pacense or the Chronicle

المرجعمزن!،:أيضأوانظرs()34رقم،147ص(،مجموعةأخبارستاب2ردم)ملحق

.34-33صأ،برالأندل!،نيالإسلامدولة،عنان؟16ص،السابق

The Chronicle of Alfonso .))1 ed. Manuel Gomez- Moreno. Bnletin de ،1 Real

612-611..Academiade Historia..001 Madrid..3291 pp

ص،ا!،المقري3؟ص2!،عذاريابن3؟ص،مجموعةأنجار12ص،القوطيةابن

248،.025

فتح3؟ص2،ب،عذاريابن؟567ص4،%،الأثيرابن7؟ص،القوطيةابن:انظر

231.صا،ب،المقري7؟كاىصاالحميري3؟-2ص،الأندلس
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ماالتمردوحركات،الثوراتوكانت.المملكةفيوالفسادوالانقسامالفوضىانتشار

كلفييهربونالحبيدوكان،الباسلبمنطقةفيخاصوبثمكلالبلاد،صفوتحكرتزال

إليهوصلالذيالحدوالى،المتأصلالقوطضعفعلىهذاويدلالبلاد.مناطق

الميلاديالسابعالقرنأواخرفيالقوطيالجيشمنالعظمىالغالبيةلأن،قوتهمتدهور

مصيريتخيلأنالمرءعلىالصعبمنفليسولهذا.المجندينالعبيدمنتتألفكانت

العربحماسةيجابهواأنعليهمكانعندما،عامةالغربيينالقوطومملكةالملمبهذا

وتحريروالعدلالحقمبادىنشرسبيلفيالموحدةوكلمتهم،المتدفقةوالمسلمين

والفساد.الظلممنالشعوب

ملأ2
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إلمطئنإدلث!يا

لإسبانياالعربفتح

وممهداته:الفتحدوافع-أ

التيالتحريرحروببقيةعنبمعزللإسبانياالعربفتحعنالحديثيمكنلا

الشعوبإلىالسماءرسالةونقل،ايثهكلمةإعلاءسبيلفيالمسلمونالعربخاضها

كانفلقد.والبيزنطيينكالفرسالأجنبيةالقوىنيرتحتترزحكانتالتيالمضطهدة

العربإخوانهمتحريرفيأولاتمثلتالفنوحفينبيلةغايةالاسلاموخدهمالذينللعرب

الأجنبي،والتسلطوالوثنيةالجهلمنالأخرىالشعوبتحريرفي:وثانياوجدوا،أينما

وساعدت،الشعوبلهذهالدربأنارتالتيالانسانيةالحضارةومثلقيمنشرفيثم

العربنجحولقد.جمعاءللبشريةخدمة،والخبراتوالتجارب،الثقافاتامتزاجعلى

الأصليين،البلادسكانكسبفي-الأماكنمنغيرهافينجحواكما-افريقياشمالفي

الأجنبيةالقوىتواجدبسببالزمنمنلفنرةتأخرذلكأنولو،جانبهمإلىالبربر،أي

والذينلهمالموالينالبربربعضمععلاقاثتربطهمكانتالذينبالبيزنطيينالمتمثلة

التيالساميةالرسالةجوهرالبربرأدركعندماولكن.حينإلىالعربيالفتحقاوموا

وامتزجوامعهمئعاونوا،مادىكسبأومغنمأجلمنيأتوالموأنهم،العربيحملها

اعتماداالعربواعتمد.المنطقةفيكبيرةقوةفأصبحوا،الاثنينبينالإسلامووحد،بهم

منزعماءإلىعهدحيثنصير،بنموسىالواليعهدفيسيمالاالبربر،علىكبيرأ

سمالاتحريراستكمألفيرسالتهائزدياستمرتالتيالإسلاميةالجيوشبقيادةالبربر

إسبانبأ.فتحيحققواأنالعرباستطاعالفعالالتعاونهذاوبفضل.افريقيا

عهدم(7!هوهـ/5سنةحدود)فيالهجريالأولالقرنمنالأخيرالعقدبدايةفي

انتظمواالذينالمسلمينالبربرفيادةبتوليزيادبنطارقالىنصيربنموسىالعربيالقاثد

ولقد.لهمقراطنجةمدينةفاتخذ،الأقصىالمغربمنطقةفيالعربيالجندصفوففي

ونظرأ.كبيراالعرببهاجاءالتيالاسلاممبادئونشرالجهادإلىالبربرهزلاءحماسكأن

سبهإلىبأنظارهمالتوجهسوىوجندهطارقأماميكنفلم،الجغرافيةالمنطقةلطبيعة
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اليهاالتجارةعلىتشجعلاصحراويةكانتالجنوبمناطقأنسيماولا،الآييريةالجزيرة

ألاسبانيةالسواحلهعدائماتصالعلىكانواالبربرأن،ذلكإلىيضاف.فيهاالتوغلأو

وعنوغناها،الجزيرةسبهخصببمدىمميدةومعرفةتامعلمعلىأيضأوكانوا،لقربها

الغربيينالقوطدولةوضعفانفا،ذكرناهاالتي،والسياشةالاجتماعيةمشاكلهاخطورة

)سبانيا،بفتحالتفكيرعلىوالمسلمينالعربالعواملهذهسجمتولقد.عامةبصورة

L.أما.افريقياوسمالالعربيالمشرقفيتحريرهاتمالتيالمناطقحظيرةالىوضمها

الدوافعأنإلىالتلميحمنالكتاببعضيروجهوما،المغرضينالمستشرقينبعضيذكره

يؤيدهلافأمر،الفتوحاتإلىبالمربدفعتالتيهيالتوسعوحب،والغنائم،المادية

ذلكمنأهمنبيلةغايةلهمكانتبل،الماديالكسبالعربهدفيكنفلم.الوافع)"(

المفئوحة،البلادالىالسمحةالسماءوقيممبادىءنقلوهيألا،تأثيراوأبعد،بكثير

حاصل،تحصيلفهي،والمكاسبالغنائمأما.تحريرهاأجلمنايتهسبيلفيوالجهاد

نأبدلافالغالب،الأممبينتقومتزالوماكانتالتيالحروبنتائجمنطبيعبةونتيجة

مواقفمنبكثيرأفضلهذامنالعربموقفأنولو،المغلوبمخلفاتعلىيستولي

السامية.الإن!انيةلنظرتهمنتبجة،الشعوبمنغيرهم

العربيالفتحإلىأدتالتيالأسبابإلىالعربيةالتاريخيةالمصادرتطرقتلقد

الانتقاموازعإلىالرئيسالسببيرجحونولكنهم،الايبيريةالجزيرةلشبطالإسلامي

جوليانأو،يوليانالكونتأنملخصهاأسطوريةقصةذلكعلىويسوقون،الشخصي

Julianإسبانياملكلذريقمنلنفسهانتقاماالفتحعلىالعربسجعقدسبتةمدينةحاكم

جريأأرسلها،جميلةابنةلجوليانكانتأنهالقصةوتروي.ابنتهسرفعلىاعتدىالذكط

الملك.بناتمعوتتثقفلتتعلمطليطلةبلاطإلىالوقتذلكفيالأسرافعادةعلى

فلجأ،ورفضتقاومتهولكنهامنها،ينالانحاولثمبجمالها،وسحرلذريقراهاوقد

أسرعبالحادثأبيهاإلىكتبتوعندما)رادتها.برغمسرفهاعلىواعتدىالقوةإلى

هذاحقدهدفعهوقد.والانتقامالثمريضمروهو،سبتةإلىبابنتهوعادطليطلةإلىبالسفر

سارأنهأخرىرواياتوتذكر)سبانيا)2(.فتحعلىوحثهنصيربنموسىإلىالتوجهإلى

)1(

)2(

.6؟-يوصوأ،78،بيروتاسبانيا،فيالحربيةالدولة،بيضون)براهيم:مارن

,W.Montgomery Watt. A History of Islamic Spain, Islamic Surveys,4 Edinburgh

9-5."056791.

.253-251صا،برالمقري4؟-3صالأندل!،فغ13ص،مجموعةاخبار
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لمساعدةواستعدادهالانتقامفيبرغبتهوأعلمه،طنجةمدينةحاكمزياد،بنطارقإلى

)4(.الغربيينالقوطحربفيالعرب

الزمنبمرورولكن،للأحداثالمعاصرةالاسبانبةالمصادرفيالقصةهذهنجدولا

باسمتعرفالتيالاسبانيةالشعبيةوالأغانيالقصمالاسبانيإلىالقصةهذهانتقلت

Romancero.حقيقةكانتأنهالوكماالاسبانيبالتاريخالرواياتهذهاختلطتثم

صحيحة،انهايرىمنفمنهم،القصةهذهفيالمحدثونالمؤرخونويختلف)4(.واقعة

الاعتمادنستطيعلافنحن،حالأيةوعلى)؟(.القصاصاختراعمنأنهايرىمنومنهم

تحيطكانتالتيالسياسيةللظروفنظرا،العربمعجوليانتعاونتعليلفيكثيراعلبها

الفتح.عمليةفيالعربمعالوقوفإلىأخيرادفعتهوالتيبسبتة

أنهيرىمنفهناكسبتةحاكمجوليانسخصيةبثمأنالاراءتتضاربالحقيقةوفي

معظمولكن،غمارةقبيلةمنبربريأو،بيزنطيأنهيرىمنوهناك،الأصلقوطي

العربفيهوصلالذيالوقتفييجاورهاوماسبتةيحكمكانأنهعلىتتفقالروايات

البيزنطيالحاكمكانأنهالمرجحومن.افريقياشمالمنالأقصىالغربيالطرفإلى

Mauretaniaثأ!!ن!4الطنجيةموريطانيالإقليم Tinللامبراطوريةتابعاكانالذي

بيزنطة،عنالأسباببهانقطعتافريقياشمالفيالعربتقدمبعدولكنه،البيزنطية

وقام،غيطشةالملكعهدفيبالقوطللاتصالواضطر،الناحيةهذهفيمستقلافأصبح

نأويبدو.جوليانإلى)سبانيامنوالامداداتالمؤنإرسألفوامهتعاونالاثنينبين

سيمالاالطيبةالعلاقاتلهذهحداوضعقدالعرشعلىلذريقواستيلاءغيطشةموت

للحربالرضوخالاجوليانأماميكنفلمولهذا.غيطشةأصدقاءمنكانجوليانأن

بتفوقهميبشروالمستقبلالعربلصألحتسيرالأمورأنرأىأنهسيمالا،محهموالتعاون

سبتةعلىيسيطرأنفينصيربنموسىأخفقوقد.المنطقةفيايأخرىالقوىعلى

)4(

ابن،502ص،2291،نيرهيفن،ترريئأرلستنروأخبارها،مصرفتوح،الحكمعبدابن

.7-6ص2،!،عذاريابنو؟ص،الأندلسفتح8؟-7ص،القوطية

ص،الاسكندرية،الجامعيةالثقافةمؤسسة،والمغربالأندلسناريخفي،الحباديمختاراحمد

54.55-

2918,cf. .E Saavedra, Estudio sobre la invasion de los arabes en Espanan, madrid

."ه.95-58

يزيد)وهو37-35ص،اب،الإصلامدولة،عنان06؟-5وصالأئدل!،فجر،مؤنس

جريأن(.ابنةقصة
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الطرفين.بينالصلحعقدفتم،جوليانجنودومقاومةأسوارها،حصانةبسبببالقوة

ورجع.،الحربيةبالسيادةاعترافهمقابلسبتةعلىحاكماجوليانظلالصلحهذاوبموجب

)6(.القيروانإلىموسى

اتصلواالذينهمغيطشةأولادأنمفادهاأخرىروايةاللاتينيةالحولياتولذكر

الفتحوأنالمفقود،ملكهمإعادةفيومساعدتهم)سبانيافتحإلىودعوهمبالعرب

إلىأيضاالعربيةالمصادربحضوتشير"7(.الاتصاللهذانتيجةكانونجاحه،العربي

بينماغيطشة)8(.أولادوأحدزيادبنطارقبينالفتحقبيلطنجةفيجرتمباحثات

زيادبنطارقبينالفاصلةالمحركةبدءقبيلحدثتالمباحثاتهذهأناخرونيقول

أبناءفعرض)سبانيا؟فيفحلاطارقأصبحعندماوذلكقصير.بوقتالقوطوجيش

كللهميضمنأنسريطةبجنودهمطارقأويؤيدوا،لذريقعنينخلواأن،غيطشة

بصفايابعدفيماسميتالتيوهي،ضيحةالافثلاثةتبلغوالتي،والدهمممتلكات

الأخرىالعربيةالمصادرتعرضولا.جميعها)سبانيايخضعأنبعدوذلك!(،)الملك

هؤلاءأنالأمرفيماكلبل،غيطشةوأولادزيادبنطارقبينمباحثاتأيةلذكر

اعتقدوالأنهمالمعركةساحةفيلذريقعنالتخليقزرواالقوطنبلاءوبعضالأولاد

الغنائم،أجلمنفقطجاؤواأنهمبلالبلاد،فيالاستقراربنوونلاالعرببأنخطأ

وبطبيعةغيطشة)15(.أسرةإلىالحرشويرجع،لذريقاندحاربحدسيعودونوأنهم

،الأحداثطبيعةمعوبشسجم،الصوابإلىأقىبالمؤرخينهؤلاءرأيف!ن،الحال

الذيالأمرإسبانيا،داخلمنقوىبمساعدةالفمحنجاحفكرةيمارضأنهعنفضلا

فيغيطشةأسرةدورفيفيبالغون،وقولهمسأنهممنللتقليلالعوبأعداءيروجه

الواحدعبد،55-53ص،المابقالحرجع،مزنس:وقارن4؟ص،مجموعةأخبار:انظر)6(

بفداد،-مبلانو،والأندلسأفريقياشمالفيالإسلاميالحربيوالاستقرارالفتح،طهذنون

،!629.142

TheChronicle.;163(مجموعةاخبارلكتاب3رمم)ملحق)7( of Albelda, p

612,.pاول،The Chronicle of Alfonso

؟73ص،6891،نونس،الكحبيالمنجي:تحقيق،والمغربأفريقيةتاريخاالقيروانيالرفيق)8(

.6ص2،برالمهاجر(،ابيبنعيسى)برواية،عذاريابن

258.صا،برعالحقري،01-9ص،الحميري3؟ص،القوطةابن)9(

المقري5563ص4،برالأئير،ابن7؟-6ص،الأندلسفتح8؟-7ص،مجموعةاخبار)15(

258-231صا،!(حيانابن)برواية - 257.232L

26
http://www.al-maktabeh.com



بعد)11(.فيماسنرىكمااليهود،دورفيوكذلك،العربمساعدة

جانبإلىالوقوفعلىاقتصرقدوأنصارهاغيطشةأسرةدوربأنسلمناماراذا

)نكارهيمكنلاأمرايبقىجوليانالكونتدورفإنإسبانيا،إلىفعلأعبورهمبعدالعرب

جوليانمصلحةهيماولكن.الفتحمنوموقفهوجودهعلى،الرواياتإجماعبسبب

ابنتهبروايةالمتثلالشخصيالانتقامدافعاستبعدناأنناسيمالالإسبانيا،العربفغمن

غيطشة،والملكجوليانبينالطيبةالعلاقاتإلىالاسارةسبقتلقد3طليطلةبلاطفي

لذهـلق،ومجيءغيطشةبوفاةولكن)سبانيا.منالأوليتلفاهاكانالتيالمساعداتوإلى

استاءوقد.العصيبةالداخليةبسثماكلهالأخيرلانشغالنتيجةالمساعداتهذهتوقفت

إلىالعبورفيخاصوبئمكلالربمعالتعاونبأهميةوشعر،الموقفهذامنجوليان

كانأنهإلىبالإضافةهذا،المنطقةعلىسيادتهمومستقبلالعربقوةأدركلأنهإعبانيا،

إسبانياعرشعلىلذرلقاستيلاءعنيرضلمفهوولالتالي،غيطشةالملكأصدقاءمن

فيمنهفريباكانلأنهزيادبنبطارقاتصألهبدأفقدولهذا.غيطشةورثةمنبدلا

العبورمسألةفيرأيهعلىواطلعبهائصلالذيهونفسهطارقيكونربماأو،طنجة

أولفيذكرناهاوالتي،والمسلمينالعربدوافعأننعلمأنناسيمالا)سبأنيا،إلى

الواجبهذاعلىبحثهملمنبحاجةيكونوافلموالتحرير،للفتحقويةكانت،الفصل

زياد.بنطارقالشجاعقائدهمبقيادةالفتحبادرةاتخذواالذينهمبل،المقدس

يشيرونوهم،الفتحقراراتخذالذيهونصيربنموسىأنالمصادربعضوتذكر

بينالمسافاتئعدولكن)12(.دمشقفيالخليفةمعالشأنبهذاتمتمراسلاتإلىأيضا

نأوبخاصة،الروايةهذهقبولفيالتحفظالىالمرءتدعرودمشقوالقيروانطنجة

دونكانإسبانياإلىطارقعبورأنإلىصراحةيشيرونالاخرينالمؤرخينمنالحديد

هدفلأن،جوهريةليستالص!ألةهذهف!ن(الحألوبطبيعة(.13)نصيربنموسىمعرفة

(1)I

)12(

)13(

انظر:الرواياتهذهلأنالمحدثينالكتاببحضآراءعن

عدالسيد؟،5ص،السابقالمرجع،البادي؟64-5763،-55ص،الأندلسفجرمؤن!،

.67-66ص،6291،بيروت،الأندلسفيوآثارهمالمسلمينتاريخ،يالمالعزيز

ابن؟؟-24،ص،الأندلسفتح6؟-3ص،مجموعةأخبار8؟ص،القوطبةابن

الدراساتمعهدمجلة،العباديمختاراحمد!تحقيقالخلفاء،اخبارفيا!تفاء،الكردبوس

.آء6؟-3ص2،ب،عذاريابنء4!-45ص،ك!-13،6591العددبمدريد،الاسلامية

Levi- Provencal, val- Andulus», Encyclopeadia of Islam, New edition

؟-23و)023ص،1866،ليدن،غويةذي:لر،البلدانفتوح،البلاذري:فيالرامديرواية
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إلىوتوصيلها،العربحملهاالتيالانسانيةالمبادىخدمةحتمأكانالقائدينمنكل

العالممنالجزءهذانتحوهي،واحدةالنتيجةف!ن،وبالتالي،الأخرىالأرضسعوب

الفتح،بأنباءسماعهحيننصير،بنموسىممارعةمنهذاعلىأدلوليسوتحريره

الفعالبالتعاونأخيراتمالذيالفتحاستكمالعلىوالحمل،طارققائدهنجدةإلى

القائدين.بينوالمثمر

زياد:بنطارقؤمنفيوحوادثهالفتحخطة-ب

مدروسامنظمأفتحاكانبلارتجاليةحربيةمغامرةلإسبانياالعربفتحيكنلم

المترديبالوضعمعرفتهمنالرغمفحلىزياد.بنطارقالقائدوضعهاذكيةخطةحسب

والقياماللازمةالاحتياطاتاتخاذدونجنودهبأرواحيغامرلمإسبانيا،عليهكانتالذي

فيالأعداءمقاومةمدىومعرفةالنبضلجسإسبانياجنوبعلىاستكشأفيةبغارة

طريفزرعةأبويدعىدائدإلىالاستطلاعيةالحملةهذهبقيادةعهدوقد.الاخرالجانب

أيلول-هـ/اب19سنةرمضانفيالأندلسالىعيرالذي،المعافريمالكابن

أبحر،فارسومتةراجلأربحمثةمنتتألفالاستطلاعيةطريفقوةوكانتم)14".071

تسمىجزيرةعلىونزلت،جولبانالكونتقبلهيئمنمراكبأربعةمتنعبىهؤلاء

حتىيحرفأصبحموضعفيالاسبانيالشاطئعلىتقعوالتي(LasPalomas)بالوماس

الجنوبيالجزءفيباهر،بنجاحطريفجهودتكللتولقد)،3ل-.طريفباسماليوم

أيةيلاقيأندونالمنطقةفيموفقةحملاتبحدةوقام،الايبيريةالجزيرةسبهمن

الشمالالىرجعئم،والأسلابالغنائممنوافرةكمياتوأصاب،مقاومة

.)15(الافريقي

العامةالخزانةمخطوط(المؤلف)مجهول،الأندلسبلادذكر؟74حما،السابقالمصدرالرميق

؟6.-84ص،ج85ورتم،الرباطفي

254.ص،اب(الرازي)رواية،المقري()14

بلادذكر43،ص،الخلفاءأخبارفيا!تفاء،الكردبوسابن16ص،مجموعةأخبار()15

أيضأ:وقارن3؟ص2،بصحد(بنعريب)بروايةعذاريابن84؟ص،الأندلى

History!ء,TheChronicle of Albelda, .p ;163 Saavedra. op. cit., .p ;64 .p Gayangos

of the Mohammedan Dynasties in Spain, New York- London, ,6491 reprint of

951-517..Londonedition.,1843 vol.,1 pp
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ؤياد:بنطاوقحمللأ

خطتهفيالمضيعلىطارقاشجعتطريفمهمةحققتهاالتيالمرضيةالنتائجإن

رجلألفعشراثنيمنتتألفكانتالتيالمقبلةالحملةب!نفسهيقودأنفقرر،بالفتج

عاليةالحملةهذهفيالمشاركينالبربرنسبةوكانت.المسلمينوالبربرالعربمقاتليمن

قدالعربمنالمقاتلينمعظموكان)16(.الجيشفيوانتظامهمالإسلاملاعتناقهمنظرأ

منقليلعددإلازيادبنطارقمعيبقولمنصيربنموسىمعالقيروانإلىرجعوا

عامربنالملكعبدوئعد)17(.الإسلامونعاليممبادئالبربريعلمواأنأجلمنالحرب

فيالمساهمينالعربالرجالأسهرمنعامر،أبيبنللمنصورالأعلىالجد،المعافرممط

سبعةمنالأمرأوليتألفكانطارقجيشأنالمؤرخينبعضهـلذكر)18(.الحملةهذه

الأرجحولكننصير)91(،بنموسىأرسلهماخرونالافخمسةلحقهمثم،رجلآلاف

جميعاوبهمطارقبأمرةكانواالذينهمأولا،المذكورين،جنديألفعمثرالاثنيأن

)02(.الأندلسإلىعبر

إلىالاسبانيالشاطئعلىونزولهزيادبنطارقعبوررافقتالتيالظروفوتشبر

تذكرالمصادرلأن،الحقيقةهذهعلىنعتمدأنويلمكن.سبتةمنأبحرمدبدلاكانأنه

جوليانقذمهاتجاريةمرأكبمتنعلىإسبانياإلىنقلهتمطارقجيشأنباستمرار

هذا،طنجةفيبهالخاصةسفنهيمتلكطارقكانفقدالحالوبطبيعة)21(.سبتةحاكم

تون!)ء".فيالسفنصناعةدارتنتجهاكانتالتيالأخرىالعربيةالسفنإلىبالإضافة

مراكبباستعمالوذلك،التامةبالسريةنزولهعمليةيحيطأنأرادأنهيبدوولكن

(6)1

)17(

)16(

)91(

)02(

)21(

)22(

254.ص!6،!،6191-5691،يروت،العبركتاب،خلدونابن:تارن

اللراساتممهدمجلة،مكيعليمحمودالدكتورتحقيق،الأندلساستفتاح،حبببابن

الرتبق،؟502-402ص،الحكمعبدابن،222ص،5791،الخامىالحددبمدريد،الإسلامية

.07-96ص

993.-693ص،اجى،المقري؟257-56ص2،!،عذاريابن

.7ص،مجموعةأخبار1232-231صا،جى(حيانابن)بروايةنفهالمصدر

.162ص،السابقالمرجع،طهذنوناالواحدعبدانظرة

ابن؟74ص،الرتيق؟023ص،البلدانفتوح،البلاذري6012-502ص،الحكمعبدابن

6.ص2،بر(،الرازي)بروايةعذاري

سالم،؟96-67ص،الابقالمرجع،بيضونه6؟-95ص،السابقالمرجع،الحبادي:قارن

72.ص،الابقالمرجع
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بنالملكعبدالتونسىالمؤرخويصف.سبمةمنأىاخر،مسناءمنوالاملاع،لجاريه

فييرغبكانالأخيرأنفيذكر،الأندلسإلىطارقجيشنزولعملياتالكردبوس

التيالخضراءالجزيرةمنطقة)ربماالاسبانيالشاطئعلىللنزولملائممكانإيجاد

منجماعةوجدعندماالمكانهذافيالنزولعنتخلىطارقاولكن.سبمة(تقابل

استخدموقد.الشاطئمنوعرمكانإلىليلامنهفأبحر،نزولهمنعحاولتالقوط

ضمنوبهذا،النزولعمليةلتسهيلالصخورعلىألقيتاليالخيولوبراعالمجاذيف

ليلةمنأكئراستغرقتوربما،الليلفيالعمليةهذهنفذتوقدكر(.15جنودسلامة

هبطأنإلى،الشاطئينبينالرجالبنقلمستمرةكانتالتي،المراكبقلةبسببواحدة

.بسلامالاسبانيةالأراضيعلىالحملةأفرادكل

القصةإلىنصصيرأنطارقعهدفيالفتحاحداثعرضاستكمالقبلويجدر

جنودهعلىليقطعالثماطئإلىقىولهبعدسفنهأحرققدطارقابأننقولالتيالشائعة

يبتدؤهاالتيالمثمهورةخطبتهثم،القتالفيالاستبسالعلىوليحفزهمالرجعةخط

إلاوادلهلكموليسأمامكموالعدوورائكممنالبحر3المفرأينالناسإأيها:بالقول

هذيننسبةفيالمحدثينالكتابمنالعديدشكولقد.)مي!001.والصبرالصدق

سيمالا،الأندلسفتحعنتحدثناالتيالعربيةالمصادرمعظملأن،طارقإلىالعملين

اسلوبف!نذلد،الىيضاف.والخطبةالسفنحرقعنسيئاتذكرلامنها،القديمة

أنهإلىالرواياتمعظمتشيرالذي،طارقإلىنسبتهاعلىيشجعانلاوفصاحتهاالخطبة

/الهجريالخامسالقرنفيالاتدؤنفلمالسفنحرقأسطورةأما.البربرمنكان

أيضافهيولهذا،قرونئلاثةمنبأكثرالأندلسفتحبعدأيللميلاد،عشرالحادي

)كر(.الريبمنلكثيرعرضة

اتخذتالتي،ك!هس)ص!ا!م!كالبيجبلتسمىصخرةعلىطارفحملةنزلت

بشأدأمابهةروايةبذكرالذي9ص2،!عذاريابن:أيضأانظر46؟ص!،الكردبوسابن،)23

الجبل.علىونزولهطارقعبور

.241-024ص!،ا!،المقري4221ص،حبيبابن)24(

انظر:منهما،المحدثينالكتابومومفالمفنو)حراقالخطبةبثأنالمنألاتمنللاصتزادة)25(

سالم،68S-63ص،السابقالمرجع،العبادي94؟و46ص،إ!،السابقالمرجع،عنان

دمضق،وحضارتها،الأندلستا!لخفيثراصات،بلرأحمد؟87-77ص!االسابقالمرجع

،7691،دمشى،القلمدار،الأندليالتاريخ،الحجيعليالرحمنعد.23-21ص،7291

.62-57ص
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بشأنخلافوهناك)26(.طارقبجبلتسمىفأصبحت،اليومذلكمنذطارقاسم

يأ،فقطالفغفيهاحدثالتيالسنةالمؤرخينبعضفيذكر،للحملةالصحيحالموعد

فيهحدثالذيوالشهراليومآخرونويثبتم(،071الأولتشرينفيهـ)تبدأ29سنة

فيحدثالاسبانيالشاطنعلىطارقنزولبأنتعتقدالأغلبيةف!نهذاومعالعبور،

الربيعموسمفييقعأنهسيمالاجدامناسبوقتوهذا.27(م)711هـ/نيسان29رجب

قاعدةاتخذهالذيالجبلفيأيامعدةطارقأقامولقد.الجوباعتداليتميزالذي

أجلمنالمجاورةوالمناطقالخضراءالجزيرةبفتحابتدأتالتي،العسكريةلعملياته

وفي.افريقيابشمالاتصالاتهوتأمينالخلفيةخطوطهوحمابةالمضيقعلىالسيطرة

لفتحالمعافريعامربنالملكعبدالقائدبقيادةالجندمنقويةكتيبةأرسلتنفسهالوقت

Torreباسمالآنويدعى،طارقجبلغربشماليقعالذي،قرطاجنةحصن de

(28Cartagena).جبلبمضيقالمحيطةالمناطقكلوقعت،الحصنهذاسقوطوبعد

الخضراء،الجزيرةحمايةمسؤوليةالمعافريالملكعبدوتولى.المسلمينبيدطارق

خطوطوسهلت،امنةطارقجشمؤخرةأصبحتوبهذا،جوليانذلكفييساعده

الافريقي.بالشمالاتصاله

هبذة:كورنمفرب

لذريقوبينبينهالفاصلةالمعركةتقعأنقبلونصفشهريننحوطارقعلىمضى

يسمىقوطيقائدقبلمنالأئناءهذهفيهوجمأنهالرواياتوتذكر.سذونةكورةفي

بطلبلذريقإلىفأرسل،طارقجث!تقدمإعاقةبستطيعلمالذيترمير

قواتأرسلقدكانلذرلقفإن،أخرىرواياتعلىواعتمادا.)92(الفوريةالمساعدة

Banjبنجيدعىلهأخابنبقيادةإحداهاكانت،الإسلاميالعربيالجيشلايقافعديدة

)26(18..Levi-Provencal, op. cit., vol. .I pبمح

)بروايةعذاريابن!562ص4،!الأثير،ابنأةص،الأندلستح؟222حما،حبيبابن)27(

.25ص،ا!،ال!قركط؟6ص،2!(الرازي

,Cf.Saavedra.أ9،256ص2،!،عذاركطابنو؟-8ص،القوطيةابن/()28 op. ci..،05 ;65 P

Madoz, Diccionario geografico- estadistico historico de Espana Y sus Posesiones de

.65.Ultramar,Madrid,,05-1848 vol. XV, p

تحفةكتاب،الهذيلالرحمنعبدبنعلي24؟صا،بر،المقري؟ص،حببابن2()و

.132ص5،وه5رممبمد!لد،الرطنيةالمكتةمخطوط،الأندلسسكانوشحارالأنفى
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يمكننادليللدينايتوفرولا)03(.رجالهمعقتلولكنه،(BanchoأوSancho)بالاسبانية

كيرمنأنهيبدوولكن،الروايضينهاتبنأحداثصحةفيجازمبرأينقطعأنمن

سبهمنالشرقيالشمالفيبعيدمكانمنقواتبإرساللذريقيقومأنالمحتمل

وعلى.الباسكمقاطعةفيخطيرةاضطراباتعلىيالقضاءمشغولاكانحيث،الجزيرة

بالاسععداداتوقام،الجنوبنحورجعحتىطارقبنزوللذريقسمعأنفماحالا،أية

غيطشةأسرةمصالحةإلىتوصلأنهومنها،العربيةالدولةجيشلمواجهةاللازمة

جيوشتقديرفيالعربيةالرواياتوتبألغ.الفسلمينأمامواحداصفاللوقوفوأنصارها

رجل)31(.ألفمئةإلىأربعينبينيتراوحكانلذريقجيشعددبأنفتذكر،الأعداء

تجعلنا،الوقتذلكفي)سبانيأتميشهاكانتالتيالسيئةالأوضاعفإن،الحالوبطبيعة

فمنهذا،ومع،القوطيالجيشعددفيكثيرالبالغالتيالرواياتتصديقإلىنمبللا

بكثير.طارقجيشيفوقكانأنهالمؤكد

الدقيقالمعركةموقعولكن)سبانيا،غربجنوبسذونةكورةفيالجيشأنوتقابل

فيهوقعتالذيالمكانبشأنالحديثةالدراساتمنالعديدوهناك.تمامامحروفغير

سبيلوعلى.المعركةهذهفيلذريقومصر،وطارقلذريقببنالفاصلةالمعركة

مربوقعت؟الأولى:معركتينحدوثيرىسافيدرا،الاسبانيالمستشرقفإن،المثال

3،)لاخانداوبحيرةةء"(n)رتينجبلبين،سذونةمدينة Janda،عندما:والثانية

سلمنقةمدينةمنبالقربالعربيةالدولةجيشوحاربالسمالنحولذريقهرب

Salamanca،وغيرهبروفنسالليفيويعارض)32(.مجاورةمنطقةفيودفنقتلحيث

واحدةمعركةحدوثعلىالعربالمؤرخبنمعويتفقون،الفكرةهذهالمستشرقينمن

لكةأوبكةوادينهرضفافمنبالقربوقعت،والمسلمينالقوطبينفقط

النهر)33(.هذاقربفقدأو،وقنلهزملذريقوأن،شذونةكورةفي،Guadaletء

،03(

1()3

32()

)33(

Saavedraسافيدرلكتابملحقأبالامبانيةالمنئمورالرازينص I؟015-914صانفأ،المذكور

07.صأ،ندل!،فجر،مؤنس:وتارن؟6ص2،%،عذاريابن

!،خلدونابن7؟ص،مجمرعةأخبار؟562صى4،بالأئير،ابن2؟ووص،حبيبابن

238.ص،ا!،الحقرى؟كر4ص4،

612,.Saavedra,op. cit., pp.;96-68 Cf. Chronicle of AlfonsolII, p

vez Guadalete Y،،ه،!!,Levi-provenGal, op. Cit., pp.;21-02 .C Sancbez- Albornoz

67.58-56,42,12,.Covadongao,Cuadernos de Historia de Espana, -I II,,4491 pp
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غرقأوقتلوأنه،القتالساحةمنهربلذريقأنالعربالمؤرخينبعضويذكر

الدكتورويعتمد)03(.المكانهذاموقعيمحددوالمولكنهم،الطينوادييدعىمكانفي

هوالذيGuadalentinواسم،الطينوادياسمبينالموجودالتشابهعلىمؤشسحسين

واديبأنفيقنرحإسبانبا،شرقفيمرسيةمحافظةفيSeguarشقورةنهرفروعأحد

إلىلذريقلاحقواالمسلمينبأنيرىفهوولهذا،Guadalentinنهرإلاهوماالطين

الصسافةبعدلاحظناما)ذاسيمالا،تصديقهيصعببعيداحتمالوهذا)33(،المكانهذا

الشرقي.الجنوبفيمرسيةومحافظة)سبانيا،منالغربيالجنوبفيشذونةبين

البحوثكثرةمنبالرغمجوهريةأهميةأيةلهليسالدميقالمعركةموقعإن

المعركةأنمنبالركمأنهيعترفأنالباحثفعلىهذاومع.فيهكتبتالتيوالمقالات

معركةفإن،711x(تموز9126.وهـ/2سوال5-رمضان)28فقطأيامثماثيةاستمرت

وادي،بكةوادي،البحيرةمعركةمثلمختلفةأسماءبعدةسحيت،كهذهالنطاقواسعة

يرىكمالها،نحددأنيمكنلا،والسواقي،السواني،سريش،البرباطوادي،لكة

شماليها،أوشذونةمدينةجنوبمثلواحدامكاناالعبادي)36(،مختارأحمدالدكتور

التيالمذكورةالمناطقهذهكلفيجزئياأوكليأحدثتأنهاجداالمحتملفمنولهذا

بأسرها)37(.الكورةهذهمعركةفهي،شذونةكورةفيتقع

الشمالالىطارفنحملهاستئذاف

فادحة،خسائروتكبدوا،جمعهمولفرقالمعركةهذهفيالغربيونالقوطانهزم

منهماستشهدفقد،المسلمونأما.معروفايكنلمأسلفنا،كما،لذريقمصيرولكن

وينهيالمنهزمينفلولبلاحقأنالمباشرطارقهدفكانولقدرجل)هـ3(.الافثلاهلة

تامعلمعلىكانأنهإلىيثميروهذا.الشمالنحوسيرهيستأنفأنمبلمقاومتهم

.7ص2!،عذاركطابن(85ص،الأندلسبلادذكر75؟ص!،الرقيق()34

بمد!لد،الاسلاميةالدراساتمحهدمجلة،للاندلسالسلينفتحعنجديدةروايةمؤن!،()35

124.39L-19ص.74941عراثامنالعدد

.72ص،والمغربالأندل!تارصخفي)36(

.168ص،السابقالمرجع،.طالواحدعبد:انظر)37(

محهدمجلةفيالمبادجمامختارأحمدالدكتور،نثرة،المرطوسمهالسمطصلة،الثباطابن()38

صا،بر(الرازي)بروايةالمقري؟701ص،14،6791العددبمدربد،الإسلايةالدراسات

.925

34
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بصورةإسبانياوتحريرفتحبأنأدركوأنه،الوقتذلكفيإسبانيافيالموقفبطبيحة

بعدسذونةمدينةطارقافتتحوقد.القوطموةعلىالقضاءدونيتمأنيمكنلاكاملة

تجمعالتي،!لأصم!استجةمدينةإلىسيرهفأكملوقتايضيعولم،لذريقعلىانتصاره

المدينةهذهإلىطريقهوفي.دخولهامنالمسلمينلمنعمحاولةفيالقوطفلولفيها

Moronالانوتدعىمورور،طارقافتتح de la Frontera،وبعد.أشبيليةمنطقةفي

المسلمونحققحاميةمعركةوبعد.الحصارعليهاوضرباستجةقربعسكرذلك

فقدالقوطجيشفلولأمافى(.)9رجالهممنالعديدوجرحمقتلمنبالرغماخر،نصرا

طارقعزملهمتبينعندماجداالغربيينالقوطخشيةوازدادت،أخرىمدنإلىهربت

وبقيةالجبالإلىوالتجأواالبلاد،منالسهولمناطقفهجروا)سبانيا،فيالبقاءعلى

(.04ايأخرى)الحصينةالمدن

طليطلةإلىيزحفأنطارققررصفوفهملتوحيدمحاولةأيةمنالقوطولمنع

و)رسالجيشهبتفريقطارقأنصحجوليانأنالمصادروتذكر.الغربيينالقوطعاصمة

ومرسية،والبيرة،مالقةإلىحملاتفأرسلإسبانيا،منأخرىمناطقإلىحملاتعدة

لم-)51
فيالعدد،القليلةقوائهبتقسيمطارقيقومأنالمعقولغيرمنولكن.ودرطبه

التيالروايةقبولويمكن.معاديةأراضفيبعمقيتوغلأنفيهينويكانالذيالوقت

الحملة،قأئدإلىالكثيرهالاساراتوجودبسبب،قرطبةإلىالمرسلةالحملةإلىتشير

قيادةتنسبأخرىرواياتفهناكهذا،ومع،نفسهاالحملةأحداثلىالى،الروميمغيث

.42()نفسهزيلادبنطارقإلىقرطبةحملة

قرطبة:بدغ

مصحوبافسار.قرطبةالىالمنوجهةالحملةبقيادةالروميمغيثالىطارقعهد

وصلوعندما.طليطلةإلىرجالهببقيةطارقزحفبينمااستجةمنفارسبسبعمتة

نهرضفافقربولهع!5،،4شقندةتسمىمنطقةفيعسكر،قرطبةضواحيإلىمغيث

)93(

)04(

)42(

عذاريابن؟113-112ص،الثاطابن؟15-9ص،مجموعةأخبار9؟ص،القوطيةابن

.!ص2،بر(الرازي)برواية

)بروايةالمقريو؟-8ص2،!(الرازي)بروابةعذاريابن؟15-9ص،مجموعةاخبار

026.ص،ا!(الرازي

.11-وص2،!،عذاريابن9؟ص،الأندلسفتح،201-9ص،مجموعةأخبار

.116-115ص،الثاطابن76!ص،الرقيق9؟ص،القوطيةابن
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منمؤلفةحاميةترافقههناك.يزالماالقوطيالمدينةحاكمبأنوجدومدالكب!ير.الوادي

أفلحمغيثاولكن.طليطلةإلىغادروافقدالسكانبقيةأما،رجلخمسمئةإلىأربعمائة

حاميته،معحاكمهافانسحباسوارها،فيثغرةوجودبسببالمدينةاقتحامفي

Sanـscloأجلحسنتتدعىالأسوارخارجتقعكنيسةفيوتحصنوا Aci!حيثضر،

الاستمرارعلىقدرتهمبعدمهؤلاءأيقنوعندما.أشهرثلاثةلمدةهناكالحصارعليهم

وابيدت،مغيثأسرفيوقعلكنه،طليطلةإلىالهروبحاكمهمحاول،المقاومةفي

المصادروتذكررإدارتها،المدينةعنالدفاعترتيباتمغيثوضعثم.بأجمعهاالحامية

عنها)43(.الدفاعبمهمةالمسلمنمعبالاستراكإليهموعهد،المدينةيهودكلجمعأنه

وأنهم،،الأندلسفتحأثناءوالعرباليهودبينالتعاونإلىالعربيةمصادرناوتثمير

فتحيتمفحين،الأخرىالاسبانيةالمدنبقيةمعقرطبةفيفعلوهماكرروا،العربأي

بطبيعةعنهإ)!ه(.المدافعينجملةإلىاليهودسكانهماضمإلىيعمدونكانوا،مدينةأية

الغرلجيينح!-جعلهمالقوطملوكيدعلىاليهودلاقاهالذيالشديدالتضييقق!نالحال

جدا،طيبةمعاملةوعاملوهم،.بهموثقواالذين،والصعنلمينالعربإلىيميلؤن

مارسوهالذيوالتسامح،النبيلالعربموقفإن.فيهكانواالذيالعذابفيوخلصوهم

فيالاسلاميةالعربيةالدولةشملتهاالتيالمناطقمحظم"فيبلإسبانيا،فياليهودمع

التيالعالميةالصهيونيةقبلمنوجحودبنكرانالأسفمعقوبل،الوسطىالعصور

فلسطبن.فيأرضهمواغتصبتالعربأبناءثردت

قدالفتحفياليهودبهساهمالذيالتعاونقصةبأنيتوقعأنالمرءفحلىهذاومع

هذامنوالغرض)43(.الاسبانالمؤرخينبعضقبلمنسيمالاكثيرا،فيهابولغ

مساعدةلولاإسبانيافتحمنيتمكنوالمالعربأنإلىالنلميحمحاولةوهو،واضح

فيأسلفناكماصحيحغيرالحالبطبيحةوهذا.القوطدولةعلىمحهموالضآمراليهود.

()43

(ه4)

;3)4

ومارن:.01-9ص2،!،ع!ارممطابن8!ص،الأندل!فتح14؟-13صىمجموعةأخبار

98.-84ص،السابقالمرجع،سالم

،ابر7391،،القاهرة،عناناللهعدمحمد:تحقيئاكرناطةأخبارفيالإحاطة،الخطبابن

،2بر،عذاريابن14116;12;ص،مجموعةأخبار:وانظر((القوطيةابن)برواية101ص

.12حما

Amador de Jos Rios, Historia social, Politics Y reli ! ose de Jos judios deول.C..

Espana Y Portugal, Madrid,,76-1875 vol. I .p ;701 A Ballesteros Y Beretta, Historia

701..deEspana Y su influencia in la historia Universal, vol.111 p
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يكنولمإسبانيا،إلىالفعليدخولهمبعدالعربساعدوااليهودلأن،الأولالفصل

.العربإلى)سبانيالتسليممدبرةمؤامرهأوسابقاتفاقهناك

يجاورها:وماطليطلةفتح

يمرالذيالقديمالرومأنيالطريقعبرطليطلةالىطريقهفياستجةمنطارقسار

متجيبارعندالكبيرالوادينهرفعبر.Anibalهأنيباليدعىوالذي،Jaenجيأنبمدينة

منإلاخاليةوجدها،طلبطلةإلىوصلوعندما.)كه(الشمالإلىوتقدم،ممةلأ!ول!ول

ساروقد.الجبالخلفأخرىمدينةإلىانسحبقدحاكمهاووجداليهود،بعض

عنالدفاعمصؤوليةتولواالذينالجنودبعضوراءهمخلفا،الهاربينلملاحقةطارق

مدينةتسمىمدينةإلىفوصل،Guadalajaraالحجارةواديطريقواتخذ.المدبنة

Alcalaهنارسقلعةأنهاويحتمل)47(،المائدة de Hanaresمدريدسرقيشمالتقعالتي

ومنوالفضةالذهبمنصنعتثمينة،مائدةأمنمشتقفهوالمائدةاسمأما)!4(.الحالية

بنسليمانإلىتعود،يروىكما،وهيزياد،بنطارقعليهاعثر،أخرىنفيسةمعادن

عثرماررانأسطورةمحضإلاهيمايبدوكماالمائدةوقصة)94(.السلامعليهماداود

قبلمنالمكانهذاإلىخملطليطلةلكنيسةمذبحأيكونأنيعدولاطارقعليه

غنم،الحجارةوواديهنارسقلعةفتحفبعد،حالأيةوعلى)03(.والقساوسةالهاربين

إلىالتقدمفييستمرولم.الأخرىالثمينةالتحفمنالكثيرمع"المائدة!هذهطارق

م(،711الأولبتشرينهـ)المبتدئة39سنةفيطليطلةإلىعادبل،المكانهذامنأبعد

فياستمرأنهإلىتشيرأخرىرواياتفهناكهذاومع)51(.هناكالشتاءفصلوقضى

)52((ومالجاورهامنمناط،!Astorgaواسنرقة،Galiciaجليقيةإلىفوصل،فتوحه

المنطقة.تضاريسوصعوبةالشتاءاطلالةبسبب،تصديقهيصعبالذيالأمر

)كه(

()47

)48(

(94)

()05

1()5

)52(

.261صا"!(الرازي)بروايةالمقري

12.ص2،بر،عذاريابن9؟ص،القوطيةابن

97..Saavedra,op. cit., p

."صالأندل!،فتح؟15ص،مجموعةاخبار؟702ص،الحكمعبدابن

.97-78صا،ندل!،فجرمؤن!،؟وقأرن272؟ص،ابر(حيانابن)بروايةالمقريتانظر

.12ص2،بر،عذاريابن3؟4ص4،%الأثير،ابن؟15ص،مجموعةأخبار

265.ص،ا!،المقري3؟4ص4،!،الأثيرابن9؟ص،القوطيةابن
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نصير:بنموسيحملة-ب

سماعهمفبعدافريفيا،سمالطفيعظيماطارقحملةلنجاحالفعلردكانلقد

)سبانياإلىالبربراتجه،شذونةكورةموقعةفيلذريقعلىطارقأحرزهالذيبالنصر

وبعد.ومراكبقواربمنايديهمعليهوقعتمابكلالمضيقوعبروا،صوبكلمن

التيتلكسيمالاالبلاد،منالسهلةالمناطقفيبالاستقراربدأوا،مباشرةوصولهم

وصلتوعندما)33(.المنيعةوالحصونالقلاعإلىهربواالذينالمحليونالسكانهجرها

بنموسىاسماعإلىإسبانيا،فيطارقحققهالذيالبأهرالنجاحوأحداثالأنباء،هذه

طارقعملليتمالجزيرةشبهإلىكبيرعربيبجيشيزحفأنقىر،القيروانفينصير

انتصارهبعدأسرعطارقأأنإلىالروايات)حدىوتشير.المتبقبةالفوطيةالمقاومةوينهي

القدوموسأله،احرزهالذيبالنصرنصيربنموسىبإسعارالغربيينالقوطقواتعلى

مننوعأنهعلىموسىعبورتصورالتيالرواياتأما5(."هجديدةبإمداداتللنجدة

منلهانصيبفلا،وغنائمهالفتحشرتعلىوحدهيحصلانخثميةلطارقالحسد

الدولةولمصلحةاميرهباسمفهويفتتحهوماموسىقادةاحدكانطارقألأن،الصحة

كاننصيرابنموسىانذلكىإلiيضا.الاثنانإليهاينتميالتيالاسلاميةالعربية

،بأسرهالافريقيالشمالطحررالذيالعظيمالقائدوهو،رجالهاحديحسدأنمنأعظم

ن).المختلفةالأممالىالعربحملهاالتيوالحدلطالحقمبادىنشرسبيلفيوجاهد

اقتضتالتيالعامةالمصلحةضوءعلىإلاتفسرأنيمكنلانصيربنموسىحملة

إلىبالعبورالمبادرةزمأماتخذواالذينالمسلمينالجنودونجدة،وتعزيزهالفتحتثبيت

ظروتعنتصورهفإن،القيروانفيبحيداموسىكانولما.الأولىالحملةفي)سبانيا

يلومهإليهكتبفقدولهذا،تماما،واضحايكنلمالأندلسفيووضعهطارقعبور

منالتحركبعدمتعلبماتإليهوأرسل،منهالأوامرتلقيهدونبالهجوممبادرتهعلى

بسببالأمرهذاتنفيذيستطيعلمطارقاولكنبه)35(.يلحقحتىفيهاهوالتيمواقعه

925.ص،اب(الرازي)بروايةالمقرى)53(

مؤن!،:مارن؟م!اص،الفوطةابنلكتابملحقألر،تتيبةلابننوب،وال!ياصةلاسامةا()54

96.ص،الأندل!فجر

الرميق،231،-023صالراتدي(،)بروايةالبدانفتوح،البلاذري702؟ص،الحكمعبدابن)55(

ابن)؟-7ص،6891،أستردام،المغربأخبارتلخيصفيالمحجب،المراكئسي76؟ص

13.ص2،بر،عذاري
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فيسيمالا،بسرعةعليهاالقضاءمنبدلاكانالبيوالجيوب،القوطيةالمقاومة

يجاورها.وماطليطلة

م.712تموز-هـ/حزيران39سنةرمضانفيالأندلسإلىنصيربنموسىوصل

منهؤلاءمعظموكان.رجلألفعشرثمانيةبنحوعددهيفدرعربيجيشيرافقهوكان

افريقيا،سمالفيفعلاموجودةكانتالتيالأخرىالربليةالعشائروبقية،اليمنيةالقبائل

قريثررجالمنكبيرةأعداداأيضاالحملةوضمت.القيروانفيخاصوبثصكل

وبقية،الدينورجال،الإداريينإلىإضافة،القيأدةمناصبفيكانواالذين،البارزين

،الفهريعبيدةأبيبنوحبيب،الأنصاريأوسبنمحمدأمثالمنالمحنكينالقادة

نفسه،موسىأبناءمنوالعديد(الزهريسلمةأبيبنالجباروعبد،أخيلبنوعياش

افريقيا)36(.سمالولايةمسؤوليةليتولىالقيروانفيتخلفالذي،اللهعبدباستثناء

وحدةكل،وحدةعشرينمنأكثرتبلغعديدةوحداتإلىجيشهموسىمسملقد

ابنهتولىبيتما،المباشرةموسىقيادةتحتالراياتهذهمناثنتانوكانت.رايةتحت

ومختلففرل!منقوادهبقيادةفكانت،الراياتبقبةأما.ئالثةرايةقيادةالعزيزعبد

أياملعدةالخضراءالجزيرةمنبالقربالحملةعسكرتوقد.الأخرىالعربيةالعشائر

بشأنقوادهاستشار،السيرموسىقرروعندما.العسكريةوالاستعداداتالراحةأجلمن

الأجزاءوبقية،أسبيليةبمنطقةيبدأواأنالجميعاتفقوقد.سلوكهايجبالتيالطريق

الجزيرةموسىيغادرأنوقبلزياد.بنطارقبعديفتتحهالمالتي،الأخرىالغربية

،هذهحملتهلذكرىتخليداهناكممجدلبناءالأساسالحجرب!رساءأمرالخضراء،

)57(.الراياتبمسجدسمي

هوسي:حملهتوخط

بالطريقنصيربنموسىتحريففيكبيرادوراوأعوانهجوليانلأدلاءكانلقد

ثم،سذونةمنبالقربالحملةسارتفقدوهكذا،المفتوحةغيروالمدنالجديدة

علىكانوحصانتها،المدينةهذهلقوةونظرا.Carmonaقرمونةإلىسمالازحفت

لأهلأظهرواالذينجرليانأتباعبعضإليهافأرسلفتحها،فيالحيلةيستعملأنموسى

277.ص،ا!الرازيما()بروايةالمقريما76،ص،الرتيق؟702ص،الحكمعبدابن)56(

بمد!لد،الوطشيةالهكتبةمخطوطالأسير،افتكاكفيالوزيررحلة؟الغسانيالوهابعبدمحمد)57(

.891-791ص،القرطةابنكتابمعمنشورة،ال!نمريفيةالرسالة99(ص،4053رقم
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المدينة.بدخولالقوطلهمفسمح،العربمنفراراجاؤواأصدقاءأنهمعلىالمدينة

،الحراسعلىفهجموا،للعربالأبوابهؤلاءفتححتى،الليلحلإنماولكن

cAlcalaرعواققلعةإلىموسىتقدمذلكوبعد.المدينةوفتحوا de Guadaira

لعدةالإسلاميالعربيالجيشهجومقاومتالتيأشبيليةإلىسارثم)38(،ففتحها

منقوةموسىوترك.Bejaباجةإلىحاميتهاوفرت،عنوةفتحتأخيراولكنهاشهور،

موسىأن،الأخرىالرواياتبحضوتذكر.ماردةالىسارثم،المدينةعنللدفاعجنده

واكشونبة*،eblaلبلةإلىغرباالمنهزمينفلوللاحقبل،ماردةإلىمباسرةبذهبلم

Ocsconoba،95(.)البرتغالجنوبفيوباجة

عليهاوضرب،Meridaماردةباتجاهموسىسار،المدنهذهفتحتمانوبعد

سقرطالىادىمما،الإسلاميالعربيالهجومقاومواالقوطجنودولكن،الحصار

أسهرعدةدامتمقاومةوبعدوأخيرا.موسىجيشصفوففيالشهداءبعضر

معاهدةعقدالاستسلامهذارافقوقد.م713هـ/تموز49مموالفيالمدينةاستسلمت

يبقونالذينالمحلسنللسكانبالأذىالتعرضبعدمبموجبهاالعربتحهد،الطرفينبين

وكنائسهمحرياتهملهمضمنتكمااخر)ه6(،مكانأيإلىيغادرونهاأوالمدينةفي

التيالشعوبمعالعربيالتسامحعنمعروفهوكما،الدينيةلطقوسهمواداءهم

فيقتلواالذينممتلكاتللمسلمينالمعاهدةهذهضمنتأخرىجهةومن.يحررونها

البلاد.منالغربيالشمالفيحيليقيةمنطقةإلىالقوطمنوالهاربين.الحرب

خرجبقدومهطارقسمعوعندما.طليطلةإلىماردةفتحمنسهربعدموسىتوجه

المعرضيدعىمكانفيتمالاثنينبيناللقأءأنولقال.بهللترحيبوقوادههو

A1mara2،والتيتارتاجةنهريبينMetarطلبيرةقربTalavera61(.طليطلةغربي(

عدموعلى،الأعلىرئيسهاستشارةدونالفتحمباسرتهعلىقائدهموسىعاتبوقد

.18-17ص،مجمرعةأخبار؟15ص،الأندلسفتح()58

991.-891ص،الريمةالرسالة؟01-ووص!،الابقالمصدر،النساني()95

:كوانتحتبالاصبايةجاينجوسقيمنالمنثورالرازينصانظر)0(

LA cronica del Moro Rasis. Memoria sobre la autenticidad de la cronica

,denominadadel Moro Rasis, Memorias de la Real Academia de la Historia, VIII

78..Madrid,,1852 pp.,001-67 p

.16ص2،بر،عذاريابن)1؟!،مجموعةأخبار2؟ه7ص،الحكمعبدابن6()ا
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مايبررأناستطاع،يبدوكماطارقأ،ولكن،إليهوصولهلحينبالتوقفأوامرهتنفبذه

منالقوطبقاباعلىالقضاءوسرعة،الفتحفينظرهبوجهةموسىيقنعوأن،بهقام

هـلدل.المفتوحةالمناطقفيللاستقراروالمسلمينللعربالملائمالمناختوفيرأجل

فتوحاتهماخلالالقائدينبينسادالذيالمشتركوالتعاون،المتبادلالتفاهم،هذاعلى

)2،(.المقبلةالمشتركة

:الشمالقالمشتركةوطارقهوسىفتوحات

الأمويالخليفةإلىوفدإرسالهناكمنتموربما،طليطلةإلىالقائدانمضى

عامربيعبدايةوفي)63(.دمشقإلىالفتحأخبارنقلمهمتهكأنت،الملكعبدبنالوليد

ففتحا،الشرقيالشمالنحووطارقلموسىالمشتركةالقواتتحركت،49Xم/714

الأخرىالاسبانيةالمدنمنالعديدفوقع،التةدمفيواستمرا،يجاورهاوماسرقسطة

ووسقة،Leridaولاردة،Barcelonaوبرشلونة،Tarragonaطركونة،مثلبأيديهما

ألبرتجبالعبرموسىأن،حيانابنومنهم،المؤرخينبعضوذكر.(حولول)!35

إنهاخرونويقول.16)وRhoneالروننهربلغحتىفىنساداخلفيوتوغل،

(،66)الغربطريقعنالقسطنطينيةإلىيصلحتىأوروباعبرزحفهيكملأنأراد

يردلمأنهاوبخاصة،التاربخيةالأدلةالىتفبقرالتيالرواياتهذهمثلتصديقويصعب

.للأحداثالمعاصرةالمسيحيةالحولياتفيذكرلها

الايبيرية،الجزيرهلشبهالشرقيالشمالمنطقةمنا!بروالجزءسرقسطةفتحبحد

stillaالقديمةقشتالةمناطقيفتتحأنموسىقرر la Vieja،قسمين:إلىجيشهفقسمكه

.)67(نفسهموسىأمرةتحتفظل،الئانيأما،زيادبنطاوقإلىالأولقيادةأسندت

)62(

)63;

(64)

)65(

)66(

)67(

181.ص،السابقالمرجع4طهالواحدعبد:انظر

126.ص،والسياسةالاماهة021؟ص،الحكمعبدابن

.Cf."ا.،.792 Livermore, op. ci

ا،علىالحر،السامرائيصالحابراهيمخليل:انظر،المناطقهذهفتحعنالتفصيلاتمنلمزيد

بعدها.فما71ص،7691بغداد،،السياميةأحوالهفيودراسة،الأندلسي

274.-273ص،ابرجان(ابخا)بروايةالمقري

255.ص4،!خلدوذ،ابن27؟ص،الحميري،227ص،حبيبابن

201.ص،السابقالمرجع،سالم،ك!اص،الأندلسفجر،مؤنىقارن

115-114."01.ppف.Saavedra,op
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اف!محثم،الباسكمنطقةفهاجم،الابرةنهرلواديالثمماليةالجهةبمحاذاةطارقومضى

الىالجيشببقيةفسارموسىأما.55!سأ)هـ6(وليونكم!،torgaواسترقة،Amayaأماية

لافتتاحصغيرةحملاتبإرسالوباسر،Lugoلكففتح،الابرةواديمنالجنوب

Penaلا،ا!!5بلايصخرةحتىالمجاورةالمناطق deوفي.)96(الأطلسيالمحيطعلى

فيإسلاميةحامياتبوضعيقومانوطأرقموسىمنكلكان،الفتوحاتهذهأثناء

تشيرحيث،سيحيةحوليةفيالحأمياتهذهإحدىذكروردوقد،المحررةالمناطق

مدينةحأميةبقيادةإليهعهدقدكان،طارقأصدقاءأحد،كدامعداول،منوسةانالى

فتوحاتتكونأنويحنمل)07(.الأطلسيالمحيطساحلعلىتقعالتيGijonخيخون

أدلةلديناتوجدلاولكن،الجزيرةشبهغربسمالفيأخرىمناطقغطتقدموسى

جليقيةمعطموطارقموسىمنكلحررفلقد،حالأيةوعلى.ذلكعلىمدونة

حتىللفرارواضطروها،الغربيينالقوطلجيشالأخيرةالفلولوتعقبا،والاستوريئو

لهماحاجةولا،القوطيةالمقاومةأنهياقدأنهماالقائداناعتقدثمومنكانتبريا.جبال

المنهزمين.منالباقيةالضئيلةالأعدادبتتبع

موسي:بنالعزيزعبد!توحات-د

العزيز،عبدأسهرهمومن،أبنائهمنالعديدأسلفنا،كمانصير،بنموسىرافق

فيهامادورأالعزيز،عبد،خاصوبشكلهؤلاء،لعبولقد.ومروان،الأعلىوعبد

فيتناقضوأحيانا،المعلوماتنقمفيفهنماكالعموموعلى.الجزيرةسبهفتح

أرسللقد.موسىبنالعزيزعبدحملاتوأماكنتوارلخبذكرتتعلقالتيالروايات

لاستكمالوذلك،إسبانياسرقوجنوبجنوبإلىالأعلىوعبدالعزيزعبدابنيهموسى

سقوطبعدالأغلبعلىهذاوكانزياد.بنطارقبهايمرلمالتيالجهاتهذهفتح

بمساعدةذلككانوربما،الأعلىعبدفاستطاع.الغربالىموسىاتجهعندما،أسبيلية

عبدتوجهثم!!زراس!)71(.والبيرة،Malagaمالقةمنكلايفتتحانأيضا،العزيزعبد

المنطقةهذهفيالقوطبةالمقاومةتركزتحيث،الجزيرةشبهسرقالىدلكبعدالعزيز

265.صا،ب،المفري،15ص،مجموعهأخبار9؟ص،القوطيةابن()68

62.ص،السابقالمرجع،السامرائيخليل:وانظر

276.صا،!،المفري1566ص4،ب،الأنيرابن6()و

)07(612..TheChronicle of Alfonso1111 p

275.صا،!،المقري5151صا،ب،غرناطةأخبارفيالإحاطة)71(

43

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تذميرالدوقأميرهاإلىنسبةالاسمبهذاالمسلمونأسماهاالتيتدمير،كورةفي

Theodemir.أوريولةقربالمقاطعةهذهبحاكمالحزيزعبدوالتقىOrihuela.وكان

هجومقصيرةلفترةفقاوم،الأمورتقديرفيعظيمةخبرةوذاحازمارجلاالأخيرهذا

هـ/نيسان49عامرجبفيمعهصلحمحاهدةعقدالىأخيراتوصللكنهالعزيز،عبد

تدميرحصل،العربالمؤرخونتفاصيلهاذكرالتيالمحاهدةهذهوبموجبم)2+(.713

ضمنتقعمدنسبععلىحاكماالحرببهاعترففقد،للصلحجدامناسبةسروطعلى

تقدرسنويةجزيةيدفعأنشريطة،المدنلهذهالداخليةب!دارتهاحتفظكما،منطقته

والعسل،،والخلوالشعير،،الفمحمنمعلومةكمياتمعواحد،ذهبيبدينار

وقد.الكميةهذهنصفعنهمفتؤخذالعبيد،أما،رعيتهأفرادمنحرفربلكل،والزيت

ألاخلالاوالمعاهدةهذهبتجاهلرعيتهمناحديقومالآعلىأيضأتدميروافق

يتحلقخبراعنهميكتمواولاعدوا،ولاابةا،للمسلمينيأوواوألابشروطها،

يفزقأو،ممتلكاتهممنيجزدواأويسبوا،ولنيقتلوا،لنف!نهموبالمقابل.بأعدائهم

تحرقولن،دينهمسحائربممارسةلهميسمحوسوف،ونسائهمأولادهموبينبينهم

العربيةالفتوحاتتاريخفيالفريدةالمعاهداتمنالمحاهدةهذهوتعد)73(.كنائسهم

بهتميزالذيالتسامحمدىإلىبصراحةتشيروهي،كاملةوصلتنالأنهاالإسلامية

ضمنبحريةالعيشوفي،الإدارةفيحقهاواحترام،المحررةالشحوبإزاءالعرب

الفتح.أعقبالذيالإسلاميالمجتمع

حسب)ماالحزيز،عبدعاد،الجزيرةشبهشرقجنوبفيالأمورإقرارويعد

عناصرالتمردهذاأيدتولقد.أسبيليةمديثةتمردبسبباستدعاهوالدهلأنأو،رغبته

المدينة،فيالإسلاميةالعربيةالحامبةفهاجموا،وباجةنبلةمدينتيمنجاءتقوطية

.ماردةلمدينةمحاصراكانالذيموسىمعسكرإلىالباقونوفررجلا،ثمانينوقتلوا

فتحها)عادةمنوتمكن،أشبيليةإلىحملةالحزيزعبدقاد،المدينةهذهاستسلاموبعد

إلىالعزيزعبدعادوقدحاميتيهما.لتقويةوباجةنبلةإلىذلكبعدسارثم)74(.بسهولة

هذهفيالمحررةالمناطقلكلالحامةالقيادةتولىحيث،ماردةإلىثمومن،أسبيلية

TheChronicle.)13،38-12ص4مجموعة(خبار()72 of,754 .p 914 (no.

نصوص،الحذري923؟ص،1884مدربد،،كوديرافرالئيسكولره،الملتمسبغية،الضبهي)73(

مدريد،،ا،هوانيالعزيزعبد:تحقيقلآثار،اوتنويعا،خبارترصغكتابمنالأندلسعن

.152-63151،-62ص،الحميري،3-4ص،6591

71.2ص،ا!(حيانابن)بروايةالمقري5؟ص2،!،عذاريابن؟18ص،مجموعةأنجار()74
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العزيزعبدأن،البرتغاليينالمستشرقينأحدذلكفيويؤيدهسانجيدرا،ويرى.المنطقة

يقومانوطارقموسىفيهكانالذيالوقتفي،البرتغالوسطلفتححملتههنامنابتدأ

،Evoraيابرةمعصلحمعاهداتوعقد،مدنعدةففتح،الشمالفيبفتوحاتهما

75)وسنترين،CoimbraوقلمريةLisbonولشبونة Santarem).

سبهفيبعمقالتوغلعلىوعزمهنصيربنموسىفتوحاتأنباءدمشقإلىوصلت

علىوخشي،المسروعهذاعلىالأولالوليدالخليفةيوافقفلم،الايببريةالجزيرة

فيالبعيدمرسىلتوغلنتيجةبهاالتكهنيصعبالتئالعواقبمنالمسلمينأرواح

بنموسىتلكأوقد،دمثمقمنوطارقموسىمنكلءلاستدعأفأرسل.الأعداءأرض

ولكنالبلاد.منالغربيةالشماليةالمناطقفتحلاستكمالوذلكالأمر،تنفيذفينصير

الأمر،لهذاوتنفيذا.الحاصمةإلىحالاوالعودةبالنوقفيأمرهثانيارسولاأرسلالخليفة

المفتوحة،والأريأفالمدنفيالبقاءففضلواجنودهماكالبيةأما،وطارقموسىعاد

علىواليأالعزيزعبدابنهموسىعين،رجوعهوقبل)"7(.منازلهموأفاموااستقرواحيث

وزلاد،الفهريعبيدةأبيبنحبيبأمثالمنالعربالقادةبعضمعهويرك،الأندلس

وقد.ويحموهالبلدعنليدافعوا،عشائرهمرجالمعوغيرهما،التميميالنابغةابن

جبلومضيقالبحر،منقربهابسببوذلكO.Lللبلاعاصمةأسبيلية،موسىاختار

)77(.الأندلسفيالإسلاميةالعربيةللدولةبحريةقاعدةأيضاجعلهاكما،طارق

الغنائممنالكثبرالشيءومعه،م714هـ/أيلول59سنةالحجةذيفيموسىغادر

الأميرمنهطلبفلسطينمناقتربحينماأنهالمصادروتروي.الثمينةوالهداياوالأسرى

جدا،مريضاكانالذيالوليدالخليفةوفاةلحينقليلايتريثأنالملكعبدبنسليمان

هذا،يفبللمموسىولكن،الفتحوسرفالغنائمسليمانإلىتؤولأنأجلمنوذلك

أخيهبعدسليمانتولىوعندمايحتضر)78(.والخليفةفبلغهادمشقإلىسيرهوواصل

)75(

)76(

)77(

)78(

,05Saavedra".؟127 op. ci

conquista de Lustania Por Muca Ben Nocair eح.J .D Garcia Domingues, « Invasao

,Islamicos,Actas, heldءCongreso de Estudios Arabesكا!،(4)!فلهseu Filho

225-224..Cordoba,,6491 pp

276.عى،ا%(حيانابن)بروايةالمقري

021.ص،الشريفيةالرسالة!91ص،مجموعةأخبار؟والمكانالمصدرنفس

281.-028ص،ابر،المقري02؟ص2،%،عذاريابن05؟ص،الكردبوصابن
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أمواله،وصادر،الأموالباختلاسواتهمه،فاضطهده،السببلهذاموسىعلىحقد

سببأنيصدقأنللمرءبمكنفلا،هذاومع)97(.كبيرةماليةكرامةعليهوفرضى

بالدرجةيعودفهو،الشخصبةالمسألةبهذهعلاقةلهكان،موسىعلىسلبمانكضب

الخلافة.أوامرإطاعةفيوتباطئه،اظأندلسفتحأثناءنصيربنموسىسياسهإلىالأولى

)5!(.ذاتهللسببحسنةمقابلةبقأبلهلمنفسهالوليدالخليفةأنالأمرهذاعلىويدل

حتىبعد،فيماكبيرةدرجةإلىموسىمعتحسنتسليمانعلامةف!ن،حالأيةوعلى

هـ/89هـأو79عامالحجازفيموسىتوفيوقد.الحجفريضةلأداءسويةذهباأنهما

دمثصقإلىوصولهبعدزيادبنطارقعنمعلوماتلديناتتوفرولام"أ!(.716أوم715

،الفكرةهذهعنعدللكنه،الأندلسعلىواليآيعينهأنأرادسليمانالخليفةأنباس!ناء

استقلالهواحتمالطارقنفوذمنالخليفةمخاوفأئارالذيالروميمغيثبنصيحةمتأثرا

،وقائدههو،يعدالذيطارقنهأيةوالغموضالصمتكلفوهكذا.)2(بالأندلس

ضربواالذينالفاتحينمنالإسلاميةالعربيةالأمةأنجبتهماقنأعظممننصيربنموسى

للأندلسوتحريرهمافتحهماكانولقد.والعسكريةالسياسيةوالحنكةالشجاعةفيالمثل

سنواتأربعنحوفيأنجزتوالتي،الموحدةوالمسلمينالعربقوةمعجزاتمنبحق

السنين.منعشراتفيالأممعنهتعجزما

)97(

)08(

)81(

)82(

.21ص2،!،عذاريابن؟03-92ص،مجموعةاخبار؟19حما،الرتق

213.ص،الحكمعبدابن!22-21ص2،بر،نفهالمصدر

287.صأ،جى،المقري؟213ص،نفهالمصدر

.13ص3،جىهنفهالمصدر
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لفثلففئلما،لثآإ

للعربالحردالنشاط

فرنسافيوالتوغلإسبانياشمالفي

الناشئة:الاسبانيةالاماواتمنوموقفهماسبانياشمالقالعربفتوحات-أ

شبهمنالغربيةالثمماليةالمناطقفتحاستكمالمنوموسىطارقيتمكنلم

تتحولم-دمشقإلىالأمويالخليفةقبلمناستدعائهمابسببوذلك،الآيبيريةالجزيرة

افتتاحفيوالدهمهمةيكملأنالفصيرةولايتهأثناءفيموسىبنالحزيزلعبدالفرصة

مدناولايتهفيافتتحقدبأنهيذكرونالحربالمؤرخينفإنهذا،ومع.الباقيةالمناطق

كبيرا.يكنلمالفتوحفيجهدهأنإلىيثميرمماالمدنهذهيحددوالملكنهم)1(،كثيرة

المنطقةولطهرالعربيةالسلطهيئئتأن،اللخميحبيببنأيوب،خليفتهحاولوقد

أطلقبلدةبإنشاءوقيامهالمنطقةبهذهعنايبهذلكعلىويدلا.القوطمقاومةمنالشمالية

الرغموعلى)2(.طليطلةمنالشرقيالشمالاإلىتقع،Calatayudأيوبقلحةاسمعليها

نبهفتحاستكمالسبيلفيالأساسيةالعقبةالغربيةالشماليةالمناطقظلتفقدهذا،من

هضابتضملأنهاجداالوعرةالمناطقمنالأجزاءهذهوتحد.بكاملهاالجزيرة

إليهمبالنسبةأهميةذاتليستأنهاالفاتحوناعتقدوقد.القاحلةAsturiasاشتوريش

يسمىالذي،الغربيالثمماليالركنهذ!لأن،فيهوقعواكبيراخطأهذاوكان.فأغفلوها

هؤلاء،تزعموقد.الغربيينالقوطجيشمنالمنهزمةللشراذمموطنأأصبح،جليقية

اطمأنوقد.بلايصخرةفيبهماعتصم،بلاييدعىزعيم،العربيةالمصادرنذكركما

مناعةبسببإليهالوصولعنعجزواالذينالعربعنلبعدهالمكانهذافيالمقامبهم

)1(

)2(

.281ص،)!،المقري24؟ص2،ب،عذاريابن،21ص،مجمرعةأخبار

.2كهص،الأندلسفجر،مؤنىحسين
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خطيراتهديدايشكلبلايأصبحوهكذا.كنتبريةجبالقممأعلىهيالتيالصخرةهذه

أدركوقد)3(.قويةإجراءات)زاءهتتخذأنالضروريمنوكان،الأندلسفيللمسلمين

_)70الكلبيسحيمبنكنبسةالواليعهدفيالخطرهذاالأندلسأهل 30X/721-اهـ

بلايولكن.فيهاالمقاومةعلىللقضاءالمنطقةهذهإلىحملةأرسلالذيم(،726

،Govadongaكوفادونجامغارةفيوتحصن،الصخرةمنالحصينةالمواقعإلىانسحب

افرادها)4(.منالكثيروقتلالحملةهذهعلىالنصراحرازمنوتمكن

123741-)116السلوليالحجاجبنعقبةعهدوفي - 734 A-/،)والياكانالذيم

التيالاسبانيةالمقاومةعلىوالقضاءألبرتجبالهعبرالفتوحنحواهتمامهوجهحازما

جليقية.منطقةوهاجمت،الغربيالشمالمنطقةإلىحملةخرجتط،جليقيةفيتركزت

الصخرةعلىالسيطرةيستطعلملكنهقراها،منقريةكليفتتحأنعقبةاستطاعوقد

وقد.رجلثلاثمشةنحوهؤلاءعددوكان.أنصارهمنالناجينمعبلايفيهاامتنعالتي

نحوالحياةقيدعلىوظل،الجوعمنمنهمالكثيرهلكحتىهؤلاءالمسلمونحاصر

كانواالذيالعسلعلىفقطاقتاتواالأفىادهولاءإنهـلقال.نساءوعشررجلآثلاثين

المسلمينأعياأنوبعد.الصخرةشقوقفيالمتوفرةالمناحلبعضمنيستخرجونه

يكونأنعسىماعلجائلاثون)وقالوا:تركوهم،إليهمالوصولوصعوبة،أمرهم

،)5(.عظيمأمرإلىأمرهمبلخثمواحتقروهمأمرهم

والمسلمينالعربأن)6(،مؤنسحسينالدكتوريرىكما،حالأيعلىوالثابت

لأنبل،عددهملقلةاحتقروهملأنهمأو،بلايقبلمنهزموالأنهمهولاء،يتركوالم

أنفسهم،فأضحفواالتافهةالمنازعاتإلىالأندلسفيأمرهمأولفيانصرفواالفاتحين

صغيرةمجموعةمنويتحولوا،مقاومتهمليثبتواقيمةفرصةالرجاللهؤلاءوأعطوا

إلى،الدولةهذهالقضاء.علىعنالعربانصرافأدىوقد.مستقرةدولةإلىمطاردة

هيالأولىالبلاد،فيقوتينوجودملخصه،الايبيريةالجزيرةشبهفيجديدوضع

إلىالطرفينبينالصراعواستمر.الاسبانيةالقوىهي،والثانية،الإسلاميةالعربيةالدولة

نحومضيبعدالأندل!منالعربوخروج،الاسبانيةالقوىلصالحالأخيرفياتهىأن

إليها.دخولهممنقرونثمانبة

)ر(

)4(

)3(

)6(

17.ص3،!جان(ابن)بروايةالمقري26؟صهالأندلسقح:انظر

614615,.pp(ول،The Chronicle of Alfonso

.92ص2،ب،عذاريابن28؟ص،مجموعةانجار

933.ص،الأندل!فجر
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فيالصخرةمنطقةعلىالإسلاميالعربليللفتحالاسبانيةالمقاومةحركةتقتصرلم

علىوامتدت،ألبرتجبالفيتركزتللمقاومةاخرىبؤرهناككانتبل،الأستوريثر

الطرففيالتجمعاتهذهأولتمركزتوقد.كنتبريةجبالفيالغربالىالساحلطول

بإمارةسميتإمارةأنشأالذيPedroبطرةزعامةتحت،الجبالهذهمنالشرقي

كبير،سأنلهأصبحولكنالأمر،أولفيالأهميةقليلالتجمعهذاوكان.كنتبرية

،الإمارةهذهكانتوقد.بلايابنةمن،بطرةابن،الأولالفونسوزواجبعدخاصة

إلىالمتجهةالإسلاميةللقواتهدفا،البشك!شأوالباسكوبلاد،ألبرتجبالومنطقة

قاعدةبنبلونةمدينةاتخذفرنسا،إلىالغافقيالرحمنعبدسارفعندما.فرنساجنوب

بنالملكعبدمنكلهاجمفقدوكذلكالجهاد.علىوحثهمجندهفيهافاستعرض،له

بلادالسلوليالحجاجبنوعقبة،م734-أهـ/16732-114الأولىولايتهفيمطن

البشكنسبلادعلىالمبكرةالحملاتهذهوتدلبنبلونة)7(.العاصمةودخلاالبشكنس

اهـ/14سنةالثمهداءبلاطمعركةفيالمسلميناندحاربعدخاصة،خطرهمازديادإلى

الرحمنعبدبنبوسفالأندلسولاةاخرعهدنيالبشكنسمقاومةاشتدتوقد.م732

ذلك)8(.علىأثرجليقيةفيبلايجماعةأحرزتهالذيللشجاحكانوربما.الفهري

بنقضالمحملمينمععهدهمنقضوابنبلونةأهاليأن،مجموعةأخباركتابمؤلفولذكر

مدينةمنخرجتحملةالفهرييوسفإليهمأرسلفقدولهذاجليقية)و(.أهل

كانتالتيالحملةهذهعلىالتغلباستطاعواالجبليونالباسكأبناءولكن.سرقسطة

،الولاةعصرأواخرفيالمنطقةهذهفيالمقاومةقوهازدادتوهكذاالعدد)15(.قليلة

.الإمارةعصرخلالواستمرت

فرنسا:جنوبقونشاطهمالعربتوغل-ب

عن)سبانيا،البرانسباسمخطأتعرفالتيوهي،البرتاتأوألبرتجبالتفصل

تتألفوهي.Gaulبغالةتسمىفرنسامنالجنوبيةالمنطقةهذهوكانت.فرنساجنوب

أزبونةمنها،السبعالمدنذاتالمقاطعةوتعني،سبتمانيةكولاية،ولاياتعدةمن

.92ص2،بر،عذاريابن؟28ص،مجموعةأنجار()7

.01ص،الأندليالأعلىالثغر،السامرانيخلبل)8(

.76ص،مجموعةأخبار)و(

،وآخرونحشيحسن:ترجمة،اسبانيامسلميتاربخ،دوزي76،ص،مجموعهأخبار)15(

991.-891ص،ا!،6391،القاهرة
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الىأكيتانيةدوقيةوتقعحح!هكوثمع!-!ةشهوقرقثمونة،الولايةهذهعاصمةوهي

علىالواقعةBordeauxبوردوأوبرديلوعاصمتها،سبتمانيةولايةمنالغربيالشمال

إلىيقعالذي،بروفانسإقليم،الأخرىغالةمقاطعاتومن.الجاروننهرمصب

واديعلىالواقعةAvignonأبنيونمدينةوعاصمته،سبتمانيةولايةمنالشرقيالشمال

لودونمدينةوعاصمته،برغندية)قليميقعالنهر،هذامنالغربوالى.الروناورودنة

للدولةخاضعةاللوارنهرمنالشمالإلىالواقعةالمنطقةوكانت.Lyonليونأو

.)81(الميروفنجية

منأولكانازيلادبنوطارقنصيربنموسىأنإلىالعربيةالرواياتبعضوتشير

،وليون،وأبنيونأربونةومنهافرنسا،جنوبفيومدناأراضيففتحا،ألبرتجبالعبرا

بعيدالرواباتهذهإليهتذهبمأفإنأسلفنا،وكما.ولرودنة)2واديإلىانتهياحتى

سيمالا،المناطقهذهإلىالقائدينهذينوصوليؤيدمالدينايتوفرولا،الاحتمال

ذاتهاالايبيريةالجزيرةشبهفيفتوحهاستكمالهعدمالىاضطرموسىأننعلمونحن

عبدبنالحرأنإلىتشيرأخرىمسيحيةروايةوهناك.لهالخليفةاستدعاءبعمبب

ألبرتجبالعبرتوغلقد،اللخميحبيببنأيوبأعقبالذيالوالي،الثقفيالرحمن

R.عبدالرامونالاسبانيالمؤرخهـلذكر)13(.غالةعاصمةأربونةوافتتح Abadalإن

الىووصل)سبانيامنالشرقيالشمالفيوبرسلونةCataloniaقطلونيةفتحقدالحر

فيأو،المسيحيةالمصاثربقيةفيإساراتأيةتوجدلاولكن)14(.ألبرتجبال

جاءماعلىالتعويلالصعبفمنولهذا،الفتوحاتهذهتؤكدالقديمةالعربيةالمصادر

الروالات.هذهفي

البنذي:مالكبنالسمحد!دقالفتوح

عهدفيابتدأألبرتجبالعبرالفتوححركةنشا!أنعلىالمصادرمحطمتتفق

721)الخولانيمالكبنالسمح - 971 &-/ 201 - too)عبدبنعمرالخليفةعبنهالذيم

.137ص،الأندلسفيوائارهمالسلمينتا!يخ،سالم:انظر)11(

.274-273ص،اص(حيانابن)بروايةالمقري;12(

13().43(.TheChronicle of,754 .p151 (no

)14(anco a traves de la invasionمio godo alمنهpaso Septimania del do"!ام,Abadalول.

.16.sarracena,»)768-072( Cuadernos de Historia de Espana, XIX,,5391 p

05
http://www.al-maktabeh.com



إيمانه.وشدةلنزاهته،الثقفيالرحمنعبدبنالحرمنبدلأللأندلعىواليأليكونالعزيز

وأصلح،الداخليةالاضطراباتبعضعلىوقضىالولايةفيالسمحاستقرأنوما

الفتحإلىبالنهوضبادرحتىالصرانية)؟ا(،الاصلاحاتببعضوقام،الإداريةالأمور

الأندلىفيوالمسلمينالعربطاقاتتوحيدأجلمنوذلكفرنسا،جنوبفيوالجهاد

الفرنجة.بلادفيالأعداءنحووتوجيههاأخرىمرة

منطقةعبركبيربجيشفسأر،غالةفيوالفتوحالحملاتمنبسلسلةالسمحثمرع

سبتمانية،ولايةعاصمةأربونةأمامأصبحأنإلىألبرتجبالواجتاز،سرقسطة

لهاالمجاورةالمدنوفيفيهاووضعأسوارهاحضنثم.عنوةوافتتحهافحاصرها

طولوسةإلىوصلحتىغالةداخلإلىالمدينةهذهمنتوغلثم.الحاميات

Toulouse.بالخنادقالمسلمونأحاطها،بالقوةالمدينةهذهلافتتاحمحاولةوفي

سمعوعندما.التسليمعلىأهلهاأوشاشحتىالحصار(أدواتوسائروالمنجنيقات

الجيشمعواشتبك،المدينةنحومسرعاساربهذا،أكيتانيةدوق،Eudoأودوالدوق

السمحهزيمةعنأسفرت،طولوشةمدينةمنبالقربحاميةمعركةفيالإسلاميالعربي

استطاعوقدم(.721حزيرانهأهـ/215سنةعرفة)يومرجالهمنالكثيرمعواستشهاده

ويرجعالإسلاميالجيشمنالباقينفلولبقودأن،الغافقيالرحمنعبدالقائد،مساعده

المنطقةأهاليتشجعالهزيمةهذهأئروعلى)16(.الأندلسالىثمومن،أربونةالىبهم

جاءتهموقد،أربونةمنمتمكنينيزالونلاكانواهؤلاءلكن،العربطاعةلخلع

)37.مالكبنالسمحيدعلىفتحهاتمالتيالمناطقفيفثبتوا،الأندلسمننجدات

وسهولةالبحرمنقربهاولعلفرنسا،جنوبفيوالجهادللفتوحقاعدةأربونةوظلت

الذيهو،ألبرتجبألعبورمنبدلاالأساطيلطريقعنالامداداتالمسلمينتلقي

26.ص2،بر،عذاريابن25؟الأندل!،فغ24،ص،مجموعةأخبار(13)

بر،المقري،26ص2،ب،عذاريابن25،ص،الأندلىفتح:السمحفنوحاتعنراجع()16

13.ص3،ب235،صا،

.M Rinaud, !"Incursions of the Muslims into48;أ.TheChronicle of75، ". !152 (no

France, Piedmont and Switzerland)), translated from the French by: Harun Khan

263-261,.micCulture, IV,,0391 ppحاSherwani, Is

العربغزواتتاريخكنابهفي،ارسلانشكببينقلهاربنونصوصلبعضعربيةترجمةتوانظر

.71-ي!صاهـ،352مصر،،المترسطالبحروجزائرلايطالياوسويسرافرنافي

72.صرينو،عننقلا،نفسهالمرجع)17(
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مناخيثمبهأربونةمناخأن،ذلكإلىيضاف.المدينةبهذهالمسلمينتمسكإلىأدى

ونكثر.المجاورالبحرنسماتلولاالقيظحارةالشتاء،لطيفةأنهاأي،العربيةالمدن

لهذا،ونتيجةوالصبير)18(.والزيتونوالتينالكروممثلالحارةالمناطقحاصلاتفيها

إلىالمتجهةوالحملاتالنجداتفيهاتتجمع،الأندلسثغورأقصىأربونةعدتفقد

شبهمنالشرقيالشمالفيبرسلونةوهي،الأخرىالجنوييةبالقاعدةتمرأنبعدفرنسا،

الايبرية)!ا(.الجزيرة

الكلبي:هيتبنعذبهعهدقالفتوح

ادلهعبدبنالرحمنعبدفرنساجنوبيعلىالحملةمنالراجعونالجنودأقام

قصيرةفترةسوىتستمرلمالتيالأولىولابتههذهوكانت،الأندلسعلى-واليأالغافقي

عامللأنوذلكم(،721اب-721أهـ/حزيران30صفر-201الحجةذي)منجدا

صفرفيالأندلسوصلالذيالكلبيسحيمبنعنبسةهواخربوالاستبدلهافريقية

أصابتالتيالهزيمةبسببالاضطرابمنتعانيالأندلسوكانت2(.م)ه721ابأهـ/30

قضىفقدلذلك.العربيةالقبائلبينالمستمرالنزاعوبسببفرنسا،جنوبفيالمسلمين

أنه،ذلكإلىويضافالبلاد.وتهدئةتنظيمفيولايتهمنالأولىالسنواتفترةعنبسة

اذعنبسةوكان.سابقاذلكإلىأسرناكما،جليقيةفيالتمردعلىللقضاءجهودهوجه

الحفاظإلىيرميوكان.قبلهمنالسمجسلكهاالتيالطريقفيوللسير،للفتوححماس

تكدفلمولهذا،.أربونةمعالعربمواصلاتخطوطوحماية،القوطبةغالةمنطقةعلى

وحاولفرنسا،جنوباو،غالةبلادنحوعظيمبجيشسارحتى،لهتستقرالأمور

وذلك،وجيزةفترةبعدوافتتحها،قرقثمونةمدينةفحاصر.أربونةأمامالدفاعخطتدعيم

بموجبهاوافقواصلجمحاهدةمعهمفعقد.سروطهعلىالبلدعنالمدافعوننزلأنبعد

جميعسراحويطلقوا،الجزيةيدفعواوأن،للمسلمينحولهاوماالمدينةنصفمنحعلى

وذلك،المعاهدةهذهبروحيلتزمواوأن،المدينةفيالموجودينالمسلمينالأسرى

غالةجمبععلىهذابعدعنبسةواستولى)21(.أصدقائهمومخالفةالمسلمينأعداءبمقاتلة

.65-"ص،نفهالمرجع()18

127.-126ص،السابقالمرجع،السامراليخليل:انظر)وا(

،اب،المقري27؟ص2،%،عذاريابن،24ص،مجموعةأخبار؟13ص،القوطيةابن)02(

235.ص!"

TheChronicle..165(مجموعةأخبارلكتاب4رقم)ملحق)21( of Moissac, p

235.ص،اب،الصقري،27ص2،بر،عذاريابن:وانظر
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برسلونة،إلىوأرسلهماهلهامنرهائنواخذ*،mثح!نيمسإلىووصل،القوطية

حتىالمسلمونسارالمكاناهذاومن.الأندلسسرقسمالفيالإسلامبةالقاعدة

إقليمفيتوغلواثمومن،الساؤوننهرإلىالنهرمعوصعدوا،رودنةنهرأدركوا

ويذكر)1)22(.701الثانيربيع725./آبووفيAutunأوتونمدينةوفتحوايرغندية

ول،كح!2اوزةمدينةالىوصلتحتىسيرهافياستمرتعنشةحملةأنالمؤرخينبمض

ومن.س!Chalonلوذاوشا،ولش!ةهnصونوما،وليونValenceنسلافاوViviersوفيفبه

،LangresولانجرحترسحلوبيزDijonديجوننحوالأولسار،فرعينإلىتفرعتهناك

سانسبلدةقربإلاالحملةهذهتياريقفولم،أخرىمرةأوتونإلىالثانيواتجه

ns،3!أسقفتصديبسببوذلك،بارشمنالجنوبإلىكيلومتراثلاثينبحدعلىص

)ثر(.لتقدمهمووقفهللمسلمينسانس

بعضبحدوثأنباءوصلتهأنبعدوذلكالجند،منمعهومنعنبسةعادوقد

طريقفيهاجمتهفقد،الأندلىإلىالوصولمنيتمكنلمولكنهالبلاد.فيالقلاقل

فيالطرفينبينحدئتالتيللمعركةنتيجةفاستشهد،الفرنحمنكبيرةجموعالعودة

وتسميه-الفهرياللهعبدبنعذرةالقائدفقام.725fالأولأهـ/كانون70سعبان

.قواعدهإلىبهوالعودةالجيشبقيادة-ث!)24(40!-حأوHoderaالمسيحيةالمصادر

الأندلس.ولايةعلىعنبةخلفالذيوهو

هذاعلىوالدليل،الثابتالمنظمالفتحإلىترميتكنلمعنبسةحملةأنويبدو

المسلميناستقرارعلىيعملولمافتتحها،التيالمدنبعضفيالحامياتيضعلمانه

،المدىبعيدةسريعةحملةسوىتكنلمحملتهانإلىيثميروهذا.المدنهذهفي

فيعنشةاستقر"ولو.لاحقةلفتوحاتتمهيداالبلادإلىوالتعرفالاستطلاعمنهاقصد

لكانالوسطىغالةمراكزأحدفيأأو،المحدثينالمؤرخينأحديقولكمامثلاإ،ليون

نحوسارأنبعدأدراجهعادوقدأماووسطها،غالةجنوبيفتحأنهنقررأنإمكاننافي

Chronicleof..73165؟صالحربغزواتتأريخ:أنظر)22( Moissac, p!ء

Cf..R.02؟247-246صايالدل!؟فجر()23 Abadal, op. cit., pواثارهمالملمينتاريخ،سالم

.irqص،ا،ندلسيف

24().53(.TheChronicle of,754 .p153 (no

الافرنج،بلادفيسثهدأعنبةبرفأةروايتهمنيفهمالذي235ص،اب،المقري:وانظر

يتهد.ولمأنفهحتفتوفيعنبسةأيأ،2،26ب،عذارممطابنيذكرولكن
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منأكثرتكنلمتلكالرائعةحملتهأنإلاالقولنستطيعفلاقىطبةسماليميلألف

الكلبيسحيمبنعنبسةذإنالأمريكنومهما...وفيرةبمغانمأتتطويلةسريعةغارة

أوروباقلبإلىالإسلامبراياتالوصولفخرالفخر،بهذاالمسلممنالفاتحينبينينفرد

.(ز5)5اخرمسلمفاتحذلكبحدالثأوهذايدركولم،الغربية

إلىبالاتجاهتستمرلمقرقشونةفتحتأنبعدأنهاأيضاعنبسةحملةعلىونلاحظ

وبرجع.وبرغنديةبروفانسإقليمإلىذلكعنعدلتبل،أكيتانيةمقاطعةفيطولوسة

المسلمينبينصداقةعلاقاتقيامإلىالمحدئينالكتاببحضيرىكماذلكفيالسبب

الدولةبأسيخشىالوقتذلكفيكانالذي،اكيتانيةدوقأودو،الدوقوبين

وكان.انذاكالدولةهذهفيالأمرصاحب،هارتلسارلملكهاوحاجب،الميروفنجية

وتربط.أكيتانيةولايةعنإزالتهويتصنىمكانتهأودوالدوقعلىيتفسالأخيرهذا

نأإلىفتذهب،البربريمنوسة،شرطانبةبحاكمأودوالدوقصداقةاللاتينيةالمصادر

فعندولهذا)26(.بلادهعلىيأمنهلكيبناتهإحدىمنوزؤجهمنوسةصاهرأودوالدوق

يحاولولم،مالكبنالسمحأيامفعلكمالحربهميسرلمعنبسةبقيادةالمسلمينقدوم

برغندية،مقاطعةفيالسيرلهمسهلبل،بلادهتركواأنبعدالخلفمنيهاجمهمأن

كانلأنه،بلادهعنالعربانصرففقدولهذا.السيننهرقاربواحتىفساروا

هذهمثلوقوعينفيمنالاخرينالكتابمنهناكأنبالذكرالجديرومن(.27)حليفهم

هذامعمنوسةتعاونايضاوشفوناودو،الدوقوبينوالمسلمينالعرببينالصلات

إنهمبل.الغافقياللهعبدبنالرحمنعبدأمثالمنالولاةلبعضوعدائه،الدوق

ليسالاسمهذاانعلىذلكفيمعتمدين،منوسةباسمسخصوجودأصلاينكرون

الدوافع،الحالبطبيعة،تخفىولا2(.)6مكانلاسمتحريفايكونقدإنما،لشخص

لبحضالتصديمحاولةوهي،الرأيهذاعلىالباحثينهؤلاءتحملالتيالنبيلة

يجبمماأكصرالقصةهذهاستغلواالذبنوالمستشرقينالمتعصبينالمسيحيينالمؤرخين

إنكارالصعبمنيبدوهذاومعفرنسا.جنوبفيفتوحاتهموتعمويهالمسلمينمنللنيل

ماأواللاتينية734سنةحوليةفيصراحةودورهاسمهوردالذي،منوسةسخصيةوجرد

248.ص،الأندل!فجر،)25

)26((.58Chronicle of ,754 .p 155 ( no!!س

253.ص،الأندل!فجر:انظر27()

.801-701ص،السابقالمرجع،الامرائيخليل؟391-291ص،الأندلسيالتارلخ،الحجي()28
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مؤلفهاتحيزبعدمتتميزوالتي،الحقبةلتلكالمعاصرة،الباجيأقلدوربحوليةتسمى

.الأحداثسردفيوموضوعيته

وهذا.الفهريادلهعبدبنلعذرةفتوحأوحربيةأعمالأيةالعربيةالمصادرتذكرلا

هـ/كانون1ه7سوال-701)سعبانجداقصيرةكانتعذرةولايةمدةلأنطبيعيأمر

،خطيرةحربيةبأعمالالقيامإليهفتنسبالمسيحيةالمصادرأما.726x(اذار-726الثاني

منالحربفاسترت،القيادةتوليهبعدعذرةإلىالأندل!منجاءتالنجداتأنفتذكر

،الحملاتهذهواتسمت.صوبكلنحوحملاتهميوجهونالمسلمونوأخذجديد،

نوجقطالتيالمناطقفيوالعيثوالتخريببالدمار،Reinaudرينوزعمحدعلى

والمملمينالحربمساوئتسميهعمابالمبالغاتملأىالرواياتوهذهإليها)92(.

فييفعلوالمالمسلمينأنالمعقولمنفليس.النواحيبهذهأنزلوهاالتيومظالمهم

هذهيفعلوالمأنهمعنهمالثابتبينما،والكنائسالأديرةوحرقالتخريبغيرفرنساجنوب

!اسبانيا،افريقياوشمالومصرالشاموبلادللراقتحريرهمأثناءفيذلكقبلالأمور

المسلمينغيرحتىحصلالذيفما.والكنائسبالأديرةغاصةكانتالأماكنهذهوكل

ثميء،يحصللمالواقعفرنسا؟جنوبفيالمفتوحةللشحوبومعاملتهمحالهموقلب

لهمصورالذيهوالمتحصبينالمسيحيينالمؤرخينحقدولكن،المسلمونيتغيرولم

كانكلهالعصرأنعلمأ،المسلمينالىالمنطقةفيحصلوتخريبحرقكلنسبة

علىغالةمنالجهاتهذهفيأنفسهمالنصارىبينوحروبواضطرابفوضىعصر

العربالكتابأحدتعبيرحدعلىإ،المسلمينقارئانحناواذا.الخصوصوجه

غربيينوقوطفرنجةمن،الحينذلكفيغالةتسودكانتالتي،بالثمعوب،المنصفين

وأبعدهمحضارةأعظمهمكانواالمسلمينأنلتبينا،إليهمومنوبرغنديينسرقيينوقوط

ظهروامنبيننجدفلنالعصرذلكحولياتفيبحثناومهما.والتخريبالنهبعن

رجالأالميلاديالثامنالقرنمنالأولالنصفخلالغالةفيالحوادثمسرحعلى

")03(.الغافقيالرحمنعبدأوسحيمبنعنبسةأومالكبنبالسمحنقارنهمأننستطيع

هذهفيللمسلمينالحربيوالنشاطالحملاتتكرنأنبمكنفلا،حالأيةوعلى

أجلمنسبتمانيةمنطقةفيمنهمالمستقرونبهاقامالتيالجهودمنسلسلةإلاالحقبة

عبدبتوليإلايبدأفلمالحقيقيوالفتحالجهادأما.الجهاتهذهفيأقدامهمتثبيت

77.-73ص،الحربغزواتتاريخ()92

925.-258صالأندل!،فجر)03(

33

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


قدوكان.الثانيةولايتهوهي،م073اهـ/12سنةالأندلسالغافقيادلهعبدبنالرحمن

جبالبعبورأحدهميقملمولاةعدةالفهرياللهعبدبنعذرةعزلبعد،الأندلستولى

الأسجعي،الأحوصبنوحذيفةالكلبيسلمةبنلحيىوهم،الفتحلاستئنافالبرت

اللهعبدبنومحمد،الكنانيعبيدةبنوالهيثم،الخثعمينسعةأبيبنوعثمان

حكمالذيسلمةبنيحيىباستعناءهؤلاء،منكلحكممدةتتجاوزولم،الأسجعي

سهور)31(.عدة،سنتينمنأكثر

الغافد:الودمرعبدعهدقالفلوح.

حملتيمعالأندلسدخلواالذينأي،البلدلمنالعربمنالغافقيالرحمنعبدكان

الفتححملاتفيساهمواالذينا!فاءالقادةمنوهوفيها.واستقرواوموسىطارق

فيمالكبنالسمحاستشهادبعدالأندلسالىبسلامالمسلمينوقادفرنسا،جنوبفي

سليممؤمنأنزيهأكانأنهتقديرهعلىالأندلسعربإجماعمنويبدو.طولوسةمعركة

وكانالجنود)32(.علىالغنائمتوزيعيخصفيماالشربعةتطبيقعلىحريصأ،الايمان

ترجمتهفيوردفقد،الشريفالنيويالحديثرواهومن،التابعينمنيعدالرحمنعبد

صلحاءاحتراممحلكانولهذا)3؟(،الخطاببنعمربنادلهعبدعنروىأنه

الدنيا.حطامفيرغبتهوعدم،الغنائمتقسيمفيلعدالته،جندهعنفضلا،المسلمين

المصادرفيوعهدهالرحمنعبدعنمفضلةمعلوماتنجدلاأننالهيؤسفومما

فيالسببولعلفرنسا،جنوبعلىحملتعنمقتضبةأخبارهناكماوكل،العربية

المصادرفاكتفتالشهداء،بلاطمعركةفيبالمسلمينحلتالتيالهزيمهالىيعودذلك

خسرهاالتيالأليمةوالمعركةالقائدهذاإلىالعابرةالموجزةبالاساراتالعربية

الحملةوعن،عنهالحديثفيالمسبحيةالمصادرتسهبأخرىجهةومن.المسلمون

الغافقي،الرحمنعبدبينالعلاقاتتوترالىأيضاتشيركمافرنسا،إلىقادهاالتي

فقد.الشمالفيسرطانيةمنطقةفييحكمكانالذي،منوسة،المسلمالبربريوالقائد

منكلفيوالبربرالحرببينالتوترازديادبعد،السلطةعلىالتمردالأخيرهذاأعلن

94.28c-27ص2،!،عذاريابن،25-24ص،مجموعةاخبار؟13ص،الموطبةابن()31

ابن،274ص،6691،القاهرةالمقتب!،جذوة،الحميدي؟217-216ص،الحكمعبدابن)32(

175.-174ص،5ص،الأثير

.353-352صالملتس!،بغية،الضبي؟274ص،الحميدي)33(
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الفرنجة،معالصلحعقدمنوسةأن،اللاتينيةالمصادروتزعم.وايأندلسافريقباشمال

بالموقفالغافقيسماعفبعدولهذا.قرطبةفيالوالياسنشارةدودأ،معهمعلاقتهووثق

حملةأرسل،أكيتانيةدوقO-itأوالدوقوبينبينهالقائمةوبالعلاقات،لمنوسةالمعادي

منوسة)34(.وقتلتالتمرد،علىالقضاءفينجحتعسكرية

تهيأ،الداخليةالاضطراباتعلىوقضىالبلاد،الغافقيالرحمنعبدنظمانوبمد

ألأويبدو.القوطيةغالةفيالإسلاميالعربيللحكموتهديدهمالفرنجةتحديلمجابهة

الذينالفاتحينطرازمنفهو،الولاةمنسلفهعمنيختلفكانالغافقيالرحمنعبد

استئنافإلىدعتهالتيالأسبابجملةفمن.المستقرالئابتالفتحخطةيرسمون

جبالعبرللمسلمينقدمموطئوتثبيتتأسيسعلىالعملهوفرنسا،علىالحملات

البربربعض)سكانينويكانأنهالمحتملومن.الإسلاميةأربونةقاعدةوتقوية،ألبرت

علىويدلفرنسا.جنوبفيالمفتوحةالمناطقفيإسبانيامنالغربيالشمالمنطقةفي

كانوافرنماإلىعبرواالذينالمسلمبنأنمنالمسيحيةالحوليات)حدىفيجاءماهذا

أنهمعلىيدلمما،المنقولةوممتلكالهموأطفالهمنساءهماصطبحواوقد،كبيرةبأعداد

)؟3(.هناكللاستقرارذاهبينكانوا

الىمعهللجهادالمتوجهينالجندلتجميعقأعدةبنبلونةمدينةمنالرحمنعبداتخذ

لمأنهأي،Roncesvallesرونشفالةممراتمنألبرتجبالعبرئم.فرنساجنوب

وسطفيطريقأسلكبل،سبتمانيةإلىيؤديالذيللبحرالمحاذيالطريقيسلك

معتوجهالدوقيةهذهيهاجمأنقبلولكنه.أكيتانيةدوقيةقلبإلىمباسرةيفضيالجبال

الطاعة،عصاسقتالتيrlكح!ارلمدينةفتحلأعادةرودنةوادينحوجندهمنفىقة

المؤرخينبعضويظن)36(.عنيفةمعركةبعدفاسترجعها،الجزيةدفععنوتوقفت

نظرصرفبهاقصدخدعةسوىتكنلمارلمدينةعلىالغافقيحملةأنالافرنج

فلما)37(!الشماليةالجهةفياكيتانيةدوقيةوهي،الحقيقيةالحملةوجهةعنالفرنجة

دوقيةعاصمةبوردونحومباسرةالرحمنعبدجيوشتوجهتالمدينةهذهسقطت

)34(.273-272،01.ppأThe Chronicle of ;754 pp. 156-155 (no. ;)58 cf. Reinaud, op. c

.98(-!8ص،العربغزواتتاريخ:العربية)الترجمة

92..Abadal,op. cit., p

Paulthe.6،167(رتم،مجحوعةاخبار)ملحق)35( Deacon, book,.6 p

265.ص،الأندلسفجرو؟5ص،اجى،الأندلىفيالإسلامدولة،عنان(36)

9.وصرينو،عننقلا،الحربغزواتتاريخ()37

57

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الدوقحاولوقد.عنوةفتحهاالمسلمونفحاول،واهيةمقاومةقاومتالتي،اكبتانية

حاسمةمعركةفيمعهفاشتبك،أراضيهفيوتوغلهالرحمنعبدتقدميمنعأنعبثاأودو

إلىأدىمما،GaronneوالجارونDordongneالدوردونينهرىالتقاءمنبالقرب

عاصمته،المسلمونفدخل.الشمالنحوأثرهاعلىانسحب،قاصمةهزيمةانهزامه

اللوارنحوتقدمواثمأهلها)38(.منقاومهممنكلوعاقبوا،هائلةكنائمفيهاوكنموا

.Toursتورمدينةالىتؤديالتيالمناطقمنأيديهمتحتومعماكلبفتتحون

إلىاضطر،الفاتحةالإسلاميةالجيوشصداستحالةأودوالدوقأدركوعندما

لصدمصالحتهوطلب،الميروفنجيةالدولةملكحاجبمارتلبشارلالاستنجاد

ذاتها.الفرنجهدولةأراضيإلىالوصولكانالتاليهؤلاءهدفوأنخاصة،الممملمين

الجندجمعفيوشرعأودو،التماسإلىفاستجابالخطر،مارتلسارلأدركوقد

وكانواهؤلاءفجاءه،الرينحدودمنالرجالهيستقدموبعث،صوبكلمنوالفرسان

وصيراوقوةسجاعةوالبربرالعربعنيفلونلاالذينالأسداءالشماليينالمحاربينمن

العربيةالجيوشأمامالثباتعلىفادرقويجيضللفرنجاجتمعوبهذا.الحروبفي

.)93(الإسلامية

مارتلسارلبوصولسمعواعندماتورمدينةعلىللاستيلاءيتهيأونالمسلمونكان

بينهماوجرت،م732الأولهـ/تثمرين114رمضانفيالجيشانالتقىوقد.وجنده

كفةرجحت،مروعصدامإلىالقتالتحولثم.أيامسبحةلمدةعديدةمناوسات

الألمانمنوحلفائهمالفرنجةصفوفاختراقعنعجزوالكنهم،بدايتهفيالمسلمين

الإسلامي،الجيشمؤخرةهاجمواالفرنجةأن،ذلكإلىيضاف.والسويفوالسكسون

فائقةبسجاعةالتدخلالرحمنعبدحاولوعندما.الجيشبنظامالاخلالإلىأدىمما

المعركة.فيشهيدافخرالعدو،جهةمنسهمأصابه،جيعثهصفوفإلىالنظاملإعادة

فيمخيمهموخلصوا،القتالفياستمروالكنهم،المسلمينإرباكمنهذازادوقد

كبارتشاورثم.الفريقينبينفحجزالليلأقبلأنإلىالأعداء،أيديمنالجيشموخرة

،الظلامفرصةفانتهزوا.المعركةموقعمنبالانسحابمرارإلىوتوصلواالمسلمينقادة

محهم.حملهامنيتمكنوالمالتيوغنائمهمخيامهمتاركين،الجنوبنحووتسللوا

.142ص،الأفدلىفيواثارهمالمسلمينتاهـلخ،سالم()38

(.95.TheChronicle of,754 .p156 (no

)93(.95(.TheChronicle of75.4."156 (no
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فيالفرنجةلاحظوعندماأربونة)مه(.وهيسبتمانيةفيالمسلمينقاعدةنحووتوجهوا

دخوله.فيوتريثوا،مكيدةالأمرفيأنظنوا،المسلمينمعسكرخلوالتالياليومصباح

سركا،انسحابهميكونأنمنخوفآإمايلاحقوهملمالمسلمينرحيللهمتبينأنوبعد

عليهايخشىلاوأصبحمملكتهعلىالموقعةهذهبعدأمنمدأ!نهمارتلشارللاعتقادأو

باهر)اهـ(.نصرمنأحرزهبمامفتخراالثصمالالىفرجع.المسلمينعودةمن

ماإلىفبالإضافة،الفاصلةالموقعةهذهفيهحدثتالذيالمكانفيخلافوهناك

ضواحينيجرتأنهايرىمنفهناكتور،مدينةمنبالقربوقعتأنهامنانفأذكرنا

المستشرقينأحديرىكما،وقعتالمعركةأنويحتمل.(42Poitiers)بواتييهمدينة

بعدعلى،وبواتييهChatelleraultشاتلروبينيربطرومانيطريقمنبالقرب،الفرنسيين

الوقتفييدعىمكانمنبالقربربما،الأخيرهالمدينةمنكيلومتراعشريننحو

3)4لاباتايموسيهالحاضر Moussais laBataille).المعركةأنالعربالمؤرخونهـلذكر

إلىكانالموقعةمكانأنمنهيفهممماالشهداء،بلاطيدعىمكانمنبالقربحدثت

)هه(.المعركةبحوادثكبيرةعلاقةلهكانتربما،كبيرحصنأوقصرجوار

ادتالتيالعواملإلىالإشارةمنبدلاالموقعةهذهعنالحديثمنالانتهاءقبل

الجيثنأنيخفىفلا.دقيقعلميبشكلالعواملهذهوتحليلالمسلمينخسارةإلى

الدولةفلبعنبذلكوبعدالأعداء،أرضفيشاسعةمسافاتتوغلالاسلاميالحربي

وأ،الخلافةمركزمنإمداداتعلىيحصلأنالجيشبمقدوريكنولم.الإسلامية

نواحيهافيالأندلسعربولتفرق،المسافةلبعد،الأندلسولايةمركزقرطبةمنحتى

،ألبرتجبالخلفالمسلمونأقامهاالتيالقواعدأمأ.هناكلاستقرارهمنتيجةالمختلفة

الدفاعفيإليهالحاجتهاالامداداتلإرساللهايسمحوضعفيتكنفلممثلأ،كأربونة

)04(

1()4

)42(

)43(

)44(

793-.lo:Chronicle of Moissac, .p;166 Reinaud, op. ci".، ppثمهIbid., pp.;157-156 See

201(.-ا"اص،العربكزواتتاريخ:العربية)الترجمة4

254-923..y,Fifteen Decisive Battle of the World. London,,6291 pp!كعCre!.

274.-271ص،الأندلسفجر

.201ص،العربغزواتتاربخ

Chronicleاء166.05 of Moissa

62..Levi-Provincal, op. cit., vol. .I p

رقمهامئ!271Lصالأندل!،فجر:وانظر28؟ص،الأندلىفتح225ص،مجموعةأخبار

)1(.
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واستماتتها،غالةفيالإماراتتكتل،الئانيةالناحيةمنالعاملهذاويقابل.نفسهاعن

وطبيعتهاللموامعالافرنجمعرفةعنفضلأهذا.المسلمينأماموالوقوفالدفاعفي

وتلالها،الموحلةوأرضهاالشاتيالمطيرجوهافيالقتالعلىوتعودهمودروبها،

كلمنالامداداتعلىالحصولعليهمالسهلهنكانأنه،ذلكإلىيضاف.الوعرة

فيالعميقتوغلهبعدالغافقيالرحمنعبدجيشمنهاحرمأساسيةأموروهذه،نوع

فرنسا)؟4(.

منالمؤلفةعناصرهببنوالنزاع،الجيشصفوفبينالخلافعنيقالماأما

الرواياتفيإلااللهمبعيد،أوقريبمنإليهيشيرمالدينايتوفرفلا،والبربرالعرب

ولكن.بالأساطيرالملفوفةالأحداثمنكثيرامنوسةقصةحولتبنيالتيالمسيحية

كانأنهيلاحظ،الغافقيالرحمنعبدقادهالذيالجيشعناصرتكوينفيالمتمحن

.ألبرتوجبالالأشتوريشمنطقتيفيمستقرينكانواالذينالبربرمنأغلبيةمنيتألف

مركزأبنبلونةلمدينةالغافقياتخاذحقيقةمنالاستنتاجهذاإلىالتوصلوبالامكان

القبائلسيمالا،الجيشهذافيالعربمنالكعيرأيضاهناكوكان.جندهلتجميع

كماوكانوا،،الأغلبيةشكلواالبربرولكن.الأعلىوالثغرسرقسطةمنطقةفياليمنية

.المناورةعلىقابليتهمنوقلل،الجيشالموقفهذاأرهقوقد.أسرهمبرفقةأسلفنا،

شيءأيبعمليقومأن،الموقفبهذاعلمعلىكانالذي،الغافقيباستطاعةيكنولم

فيالسببهيكانتبالذاتالحقيقةوهذه.اسرهملحمايةالشديدةرجالهرغبةبسبب

بحضذلكتصورأنتحاولكما،الغنائمصلىتلهفهموليس،المسلمينموقفضحف

المسلمين.جيشفيهذهالضعفنقطةالفرنجةأدركوقد)46(.المسيحيةالروايات

بقيادةكانتربما-الفرنجةجيشمنكتيبةهاجمت،الفاصلةالموقعةأثناءففيولهذا

ن)وما)47(،وأطفالهمنساءهميضمكانالذيالمسلمينمخيممؤخرة-أكيتانبةدوق

.وأولادهأهلهعنليدافعوذهب،مواقعهمنهمالكثيرتركحتىبهذا،المسلمونسمع

.8)المعركةفيلهزيمتهمرئيساوعاملأ،صفوفهمفيالنظاملاختلالبدايةهذاوكان

فيالإسلاميةالمربيةالفتوحاتعلىو(ئرهاوالتحبويةالسوقيةالموامل5،المياحعليافظر:)45(

الحجيالرحمنعبد؟3912،م،9691بغداد،،العراميةالجفرافيةالجمعيةمجلةنرنا،،

691.ص،السابقالمرجع

See:Rei.!.1011(-001ص،الحربفزوات)تاهـلخ()46 " ,d op. cit., pp

Ibid.,p..10141(ص!،الحربغزوات)تا!لخ)47(

،=470صوالأندل!،افريماسمالفيالإسلاميالحربيوالاصتقرارالفتح،طهالواحدعبد()48
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النهمداء:بلاطهوكهبعدايفثوححركه

حدأوضعتلأنها،التارلخفيالحاسمةالمواقعمنالشهداءبلاطموقعةتعد

عليها،كبيرةأهميةالأوروبيونالمؤرخونهـلعلق.ألبرتجبالخلفالإسلاميةللفتوح

إسبانيا،أصابمثلماأوروبالأصابالمعركةهذهفيانتصرواالعربأنلو:فيقولون

يعلقلامنوهناك.وأوكسفوردوكمبردجبارسجامعاتفييدرسالقرانولكان

جبالهو)سبانيافيالعربيللفتحالطبيعيالامتدادأنويرى،الموقعةهذهعلىأهمية

توغلسوىيكنفلم،الجبالهذهوراءعسكريةعملياتمنبهقامواماأما.ألبرت

حسابايعملواأندون،الإسلاممبادئنشرسبيلفيوالجهادالدينيالحماسبدافع

بعدتتوقفلمالاسلاميةالفتوححركةفإنحالأيةوعلى4(.)والانسحابأوللتقهقر

وهو،الغافقيالرحمنعبداستشهادبعدعيقالذيالواليقامفقد.الشهداءبلاطموقعة

تثحرين-732الأولاهـ/تشرين16شوال-114)رمضانالفهريقطنبنالملكعبد

تمردعلىقضىوهناكاسبانيا.سمالالىبالتوجه،الأولىولايتهفيم(734الئاني

،Navarreونافار،Aragonوأراغون،Cataloniaقطالونيةمنكلولاياتسكان

علىفتمردوافرنسا،جنوبفيالمسلميناندحارفرصةاستغلواالذين،والباسك

جبالعبر،المسيحيةالرواياتبعضتذكركما،مباسرةتوجهثم)03(.قرطبةحكومة

بأيديكانتالتيالمدنبتحصينقامحيثفرنسا،فيLanguedocلانجدوكإلىألبرت

)31(.المسلمين

بنعقبةولايةفيملحوظبشكلازدادفرنساجنوبفيالفتوححركةنشاطولكن

741`(الثانيكانون-734الثانيتشريناهـ/23صفر-116)سوالالسلوليالحجاج

العربيةالمصادرمنكلوتتفق.الأندل!ىولايةفيقطنبنالملكعبدأعقبالذي

المرجع،الحجي،143ص،السابقالمرجع،سالم؟027-926ص،الأندلسمجر:ونارن

المصادرفيالرتاتجالوراءالمسلمينجهاد،صالحابراهيمخليل؟891-791ص،المابق

يحللحيث302،-391ص،2،8291العددوالاثار،التارلخفيدراساتمجلة،الحربية

فقط.العربيةالمصادرضوءعلىالأخرىالحملاتبقيةئأذثأنهاالحملةهذهاحداث

وواص،الابقالمرجع،الحجي98؟-88ص،والمغربا،ندلستارلخفي،العبادي:انظر()94

.302-2ه2-

3صا،بالمقري؟181ص5،%ا،ثير،ابن)05( %،236c91.ص

.Reinaud,op..401504(ص،العربكزوات)ناهـدخ)1؟( cit., p

146.ص،السابقالمرجيم،سالم1276صالأندل!،فجر
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فيالحملاتقادواالذينالمسلمينالقادةكبارأحدمنكانعقبةأنعلىوالمسيحية

فيالقلقةالمناطقمعظمأخضعأسلفنا،كماإسبانيا،ففي.فرنساوجنوبإسبانياسمال

وأتباعه.بلايهاجمحيث،والأشتوريشوجليقيةبنبلونةمثل،النربيوالشمالالشمال

أربونةأصبحتعقبةلنشاطونتيجة.ألبرتجبالوراءفيماالإسلاميةالفتوحاستأنفثم

فيالمستقرينالعربقامولايتهوفي.فرنساجنوبفيالإسلاميةالقواعدأهممن

نهرضفافحتى،رباطجمع،الربطتدعىكانتالني،المواقعكلبتحصينلأنجدوك

بل،لعقبةيكنلمالمجالهذافيالمبادرةزمامفإن،هذاومع.(؟2Rhone)الرون

الواليبعدفيماسيصبحالذي،الفهريالرحمنعبدبنيوسف،أربونةعلىلعامله

وقد.وبروفانس،سبتمانيةفيوالأمراءالحكامبعضمعتحالففقد.للاندلسالأخير

مح!اعدة،أكيتانيةودوق،مارتلسارلمنكلايخشونكانواالذينهؤلاءفضل

ضمنمنوكان.الاسلاميةالحمابةتحتووضعهاولاياتهمعلىللسيطرةالمسلمين

بروفانس،جميععلىسلطتهامتدتالذي،Mauronteماورنتالدوقالزعماء،هؤلاء

ofمرسيليةبدوقيلقبوكان Marseilles53(.!؟لمادما

الشهداء(بلاطفيالمسلمينهزيمةبثأرللأخذمتحمساالحجاجبنعقبةكانلقد

بيتداغناء،الإسلامنشرأجلمن.البرتاتجبالوراءالعرببةالدولةأقداموتثبيت

المفتوحةالمناطقسكانهدايةفيالئمدبدةعقبةرغبةإلىالعربيةالمصادروتشير.المال

حينماعنهايتخلىلاالئيعادتهمنكانأنهالمصادر،هذهفتروي،الاسلاماعتناقإلى

منكبيرخلقيديهعلىأسلمالطريقةوبهذه.الاسلامعليهيعرضأنأسيرايأسر

)54(.المسيحيين

قاعدة،الثمرقيالشمالفيسرقسطةمدينةاتخذبأنالفتوحفينشاطهعقبةابتدأ

عاملهبمساعدةالمكانهذامنبدأأنهويحتمل)؟؟(.هناكقواتهنظمحيث،لهعسكرية

ودخل،الروننهرالأخيرعبرم117/735سنةوفيبالجنود.وإمدادهأربونةعلى

مدينةوافتتح،بروفانسولايةقلبفيذلكبعدتوغلثم،ارللمدينةالتابعةالمناطق

ص،المربغزوات)تأريخ92!ص2،ب،عذاريابن:أيضأانظر؟91ص3،!،المقري()52

,01Reinaudو.ء.501704( op. ci

Ibid.,p..1504(4ص،العربغزوات)تاهـلخ)53(

.91ص3،بر،المقري؟92ص2،%،عذاريابن)54(

)55(!61(.TheChronicle of,754 .p157(no
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.StريميسانالانتدعىالتيFerttaفرتا Remi.وافتتحها،أفنيونإلىذهبثمومن

اكبرالقسموقعوهكذا.المدينةحاميةأبدتهاالتيالمستميتةالمقاومةمنالرغمعلى

وفي)6؟(.سنواتأربمنحواستمرالذيالاسلاميالعربيالحكمظلتحتبروفانسمن

الأماكنمنالعديدبمهاجمة،نفسهعقبةبقيادةربماالأندلر،جيوشقامت،الفت!رةهذه

.Stكلاتروابولوسان،Dauphineدوفينيةمئل،الأخرى Paul Trois Chatea،

فيالمسلمينثأرأدركواوهكذا،مارتلسأرلولاياتهاجمواثم.Donzereودونزبر

برغندي،ودخلت،ليونمدينةفتحأيضاالجيوشهذهوأعادت.الشهداءبلاطمعركة

إبلطالبا)7؟(.فيPiedmontوبيدمونتدوفينيةجبالإلىوالوصولالتوغلمنوتمكنت

مقاومةعلىفورأبالعملبادر،الانتصاراتلهذهنتيجةذعرالذي،مارتلسارلولكن

منالكثيراحتلاليعيدأنمنChildebrandشلدبراندأخيهبمساعدةوتمكن.المسلمين

عنهاانقطعتالتيأربونةالىذلكبعدتقدمثم،أفنيونمثلالحصينةالأماكن

الذي،عقبةأرسلوقد.ألبرتجبالفيالمسيحيةالمقاومةبسبببالأندل!الاتصالات

رجلبقيادة،اللاتينيةالحولياتتذكركما،كانت،أربونةلنجدةحملة،قرطبةىإلعاد

انقاذفيالبحرطريقعنأربونةإلىجاءتالتيالحملةهذهتنجحولم.عمريدعى

الىالثماطئعلىنزولهاهنوجيزةفترةبعددحرهامنتمكنمارتلسارللأنالمدينة

أربونةاحتلالمنمارتلشارليتمكنلمذلكمنالرغمعلىأربونة)هـ؟(منالجنوب

الإمارةمؤسسالأولالرحمنعبدعهدإلىفرنساجنوبفيإسلاميةقاعدةظذتالتي

الأموية.

)56(

)57(

)58(

704-604.TheChronicle of Moissac, .p;166 Reinaud, op. cit., ppغزوات)تارلخ
.(501-401ص،الحرب

Ibid.,pp..804-601704(-501ص،العربغزوات)تاربخ

.TheChronicle of Moissac, .p;166 Paul the Deacon, book,6 .p;167 Reinaud, op

ciا.ا09!ههـ."ه

فجربعدها(،التيالصفحاتايفأوانظر601ص،العربغزواتتاريخ:الحربية)الترجمة

.148-147ص،الابقالمرجع،مالم؟283-281ص،الأندلى
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إفطلظلؤإخ!

اسبانيافيواستيطانهمالعرباستقرار

العربيالفتحمعجنبالىجنباإسبانيافيالعرباستقرارعمليةسارتلقد

عربيةحأمياتيتركاننصيربنوموسىقلادبنطارقمنكلكانحيث،الإسلامي

عأدوعندما)سبانيا.فيالمسلمينللمستقريننواةشكلتالمفتوحةالمناطقفيوبربرية

وكان.رغبتهحسبكل،المحررةالمناطقفيجنودهماظل،المشرقإلىالفاتحان

وموسى.طارقرافقتالتيوالبربريةالعربيةالعشائرمنالأولىبالدرجةيتألفوذههؤلاء

للبلاد،الحقيقيينالمالكينأنفسهمعدوالأنهم،البلدييناسمأنفسهمعلىأطلقواوقد

فترةبحدالأندلسدخلتالعربمنأخرىمجموعةوهناكوفاتحوها.البلدأهلفهم

يمردأثرعلىافريقياسمالمنعبرتالتيالشاميةالعشائرمنتتألف،الفتحمنوجيزة

الذي،القشيريبشربنبلجبطالعةأو،بالشاميينهؤلاءسميوقد.المغربفيالبربر

الأندلس.إلىعبورهمفييتزعمهمكان

عددف!ن،الشاميينمنوالقادمين،البلديينأوالأوائلالمستقريناستثنيناماوءاذا

الأفرادبعضمنهؤلاءويتكونقليلا.كانالفتحبعدالأندلسدخلواالذينالعرب

الرحمنعبدبنالحرالواليرافقواالذينالحرسومنC;.5منفربصورةعبرواالذين

اخرين،ولاةبرفقةالرجالبعضعبروكذللة.رجلأربعممةنحرعددهموكان،الثقفي

الكلبي.الخطاروأبو،الخولافيمالكبنالسمحمثل

:البلديمتن

الغربيين،القوطدولةعلىتغلبواالذينالفاتحونهمأسلفنا،كما،وهؤلاء

سلكهاالتيالطريقامتدادعلىص،خاوبشكل،المفتوحةالأراضيفيمباشرةواستقروا

17؟ص،الأندلسفتح؟2/11،12،13؟عذاريابن2؟ه6ص،الحكمعبدابناتظر:)1(

.2!و،01/276الصقري

http://www.al-maktabeh.com



ولمالايبيرية)1(.الجزيرةلسمبهفتوحاتهماأثناءنصيربنوموسىزيادبنطأرقمنكل

تبعااستقرارهمجاءبلنصير،بنموسىوضعهالترتيباتتبعاالبلديونهؤلاءيسنقر

تختلفالحقيقةوفي.الإسلاميةالعربيةالحملاتبهامرتالتيالمناطقوفي،للصدفة

فيالمفتوحةالأراضيلتقسيمنصيربنموسىاتخذهاالتيالاجراءاتفيالروايات

منالخلافةبحصةفاحتفظ،الفتحاكتمالبعدالبلادقسمأنهيؤيدمافمنها،الأندلس

منالعديدخصصانهأيضاويقال.جنودهبينالباقيووزع،الخمسوهي،الأراضي

محصولهمثلثيدفعواأنهؤلاءعلىوكانفيها.ولبقواالخمسأراضيليزرعواالسبي

أما.الأخماسببنيأبناؤهمعرفوكذلك،بالأخماسيسمونوأصبحوا،لممسلمين

أقرهمفقد،الجبليةوالمناطق،المنيعةالمعاقلفياعتصمواالذينللمسيحيينبالنسبة

وسميت.للمسلمينالجزيةيدفعواأنسريطة،وديانتهم،ممتلكاتهمعلىموسى

رواياتوهناك)2(.الصلحأرضأوالشملأرضباسمهؤلاءبحوزةظلتالتيالأراضي

إنجازمنإلايتمكنلمإنهبلالبلاد،أراضيلكلموسىتفسيمإلىتشيرلاأخرى

نأويمكن)3(.المشرقإلىالسريعةعودتهبببالأندلسمنمحدودةأجزاءتقسيم

موسىصرفهالذيالقصيرالوقتمعتتفقلأنهابها،ونأخذالرواياتهذهعلىنعتمد

حقخؤلتهماردةأهاليمعمعاهدةعقدموسىأنفعلأرأيناولقد.الأندلسفي

منقسماأنالواضحومن.جليقيةإلىوالهاربينقتلوا،الذينممتلكاتعلىالاستيلاء

اتباعبقيةانجدا،المحتملومن.المهجورةالأراضيهذهفياستقرموسىجيئى

عقدتمسواء،الأخرىالأماكنمنالعديدفيواستقروانفسهالثميءفعلواموسى

نهروواديإسبانيا،جنوبفي،خاصوبشكل،ذلكيتملمأمأهلهامعمعاهدات

تمالتيالشماليةالمناطقفيالأخرىالأماكنوبحض،انةنهروواديالكبير،الوادي

معالصلحمعاهدةموسىبنالحزفيعبدعقدفقد)سبانيأ،سرقفيأما.عنوةفتحها

السكانمعوعلاقاتهمالحرباستقراربموجبهافانتظمتدمير،القوطيالمنطقةحاكم

محاهداتبموجبالمسلمينإلىاخرىمناطقاستسلمتوقد.المنطقةفيالنصارى

دفععلىالمناطقهذهفيالبلادأهاليووافق.(4Huesca)وسقةمدبنةمثل،صلح

فيها)؟(.ليستقرواللمسلمينأراضيهممنقسموتسليم،الجزية

)3(

)4(

)3(

.91ص،الرييةالرسالة؟"اص،السابقالمصدر،النسانن

101.حما،الغساني

.591صر،يمالحميرا؟67-65ص،يارلحلها:نظرا

ا.4ص(الرازي)بروايةالغساني
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الاستقرار،هذاعلىالأمويةالخلافةووافقت،الأندلمىفيالبلديوناستقروهكذا

لأولئكأخرى)قطاعات،الخلافةخمسمن،منح،الملكعبدبنالوليدالخليفةإنبل

عبدبنعمرأصبحوعندما.الأندلسفيأراضيىمنأصابهمعماراضينيكونوالمالذين

فيالمسلمينبشؤونكثيرأاهتم971f(-717اهـ/51-)99دمشقفيخليفةالمزيز

يأمرأن-المشرقفيعلبهاسارالتيللسياسةتبعا-الأمرأولفيحاولولقد.الأندلس

جلوجه،الأمرهذامثلتحقيقصعوبةأدركولما.البلادمنالكاملبالانسحاب

نأوأوصاه،جديدأواليأمباشرةفبلهمنفعين.الداخليةبشؤونهاالاعتضاءالى(هتمامه

يحذدأنأجلمن،الأرضتقسيموهينصير،بنموسىابتدأهاالتيالمهمةينهي

الأندلسإلى،الخولانيمالكبنالسمحالجديد،الواليوصلوعندما.الخلافةخمس

نأالجددالقادمينهؤلاءمنلأييسمحواأنالبلديونرفض،أتباعهبعضمع

ويهددون،الخليفةإلىيشكوندمشقإلىمنهموفدوتوجه.أراضيهمفييشاركوهم

حلولقد.أراضيهمفيالاستقرارمالكبنالسمحأثباعحاوللو،الأندلمىب!خلاء

هذاوأصبح.الخلافةحصةمنأراضيرالسمحأتباعمنحبأن،المشكلةهذهالخليفة

إلىتدخلالتيالعربمنالصغيرةالجماعاتلإسكانالمثلىالطريقةهوالإجراء،

بعد)6(.فيماالأندلس

ونواحيهابقرطبةفابتدأ،الأرضتقسيممهمةإنجازفيمالكبنالسمحاستمر

ولكن.الخلافةخص!منجزءأليكونالمدينةجنوبيتقعالتيالقصورأحدمحددا

هذهوأننصير،بنموسىعهدفيقسمتقدكانتقرطبةأنتذكرأخرىروايات

حصةضمن،أخرىمناطقإلىإضافة،اعتبرت،بالذاتجنوبيهاتقعالتيالمنطقة

مالكبنالسمححولالعزبز،عبدبنعمرالخليفةمنأوامرعلىوبناء"7(.الخلافة

السمحأنالمصادروتذكر)!(.للمسلمينعامةمقبرةالىقرطبةجنوبالواقحةالمنطقة

تتوفرلاولكن،أخرىمتعددةمناطقفيالأراضيتقسيمبمهمةليقوموارجالاأرعل

الخليفةأن،القوطبةابنويذكرنتائجها،أوالمهامهذهطبيعةعنإضافيةمعلومات

تقسيممسؤوليةليتولىجابر،يدعىآخررجلامالكبنالسمحجانبإلىأرسلعمر،

)6(

)7(

)8(

طه،الواحدعبد:وانظر؟302-202ص،الشريفيةالرسالة؟201-101ص(نفسهالمصدر

214.صوالاسنقرار،الفتح

.21ص،مجموعةاخبار"2؟202،-102ص،الثريفيةالرصالة

702.ص،الثريفيةالرصالة/26؟2:عذاريابن
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منأخرىأماكنفيوسوابقأدلةعليهوتوجدجدا،محتملإجراءوهذا)5(.الأرض

الملك،عبدبنسليمانالخليفةعين،المثالسبيلعلىالعراقففي.العربيةالدولة

إحكامأجلمن،والضرائبالخراجمسؤوليةويتولىليمثله،الرحمنعبدبنصالح

فقد،حالايةوعلى)15(.الخلافةلصالحوحفظهاللولايةالماليةالشؤونعلىالسيطرة

العزيزعبدبنعمرالخليفةلوفاةنظرا،الأندلسفيالأرضتقسيمعمليةتوقفت

مدينةقربمعركةفياستشهدالذيمألكبنالسمحعاملهوفاةوكذلكم(اهـ/971)51

،الأرضوضعيةوظلت.الثالثالفصلفيأسلفناكما،م072أهـ/20عامطولوسة

حين،الكلبيالخطارأبيوولاية،الثماميينوصولحتىتغيردونالبلديينوسيادة

الثمامية.القبائلمنالجددالقادمينلاستقرارجديدةأرافي!إيجادالظروفتطلبت

إلىينتمونالذينالعربيةالعشائررجالمنعامبشكليتألفونالبلديونكأنلقد

منأخرىعشائرإلىتنتميمنهمقلةكانتفقد،ذلكومع،اليمنيةالقبائلمختلف

سكناهمومناطقالبلديينهؤلاءمننماذجعلىللتحرفمحاولةيأتيوفيما.وربيمةمضر

الأندلس.فيواستقرارهم

وقدنصير،بنهوسىحملةرافقتالتيالعشاثرأشهرمنالمدنيونأوالأنصاريعد

استقرارهممناطقولكن،الايبيريةالجزيرةشبهاماكنمختلففيالفتحبعدتوزعوا

منوكان)11(.سرقسطةمنطقةفيتقعكانت،تسمىكانتكما،منازلهمأو،الرئيسة

أحد،عبادةبنسعدأحفاداثهرهممن،والخزرجالأوسمنمعروفةأسرهؤلاء

منأخرىمناطقوفي،سرقسطةمنبالقربهؤلاءاستقروقد-!عالرسولأصحاب

في،الأندلسسرقفيمنهمجماعةسكنكما)12(.وقرطبة،شذونةمثل،الأندلس

بقلعةتسمىقلعةلهموكان(،الحاليةقسطليونمحافظة)فيJericaسارقةمنطقة

أصلهمفي،الأندلسفيالاسلاميةالممالكاخر،غرناطةحكامويرجع)،1(.الأشراف

)و(

)15(

)11(

()12

)13(

13.-12ص،الأندلسانتتاحتأريخ

7013.-1091/26013:-9187،ليدن،غريهدي:نسر.والملوكالرسلناريخ،الطبري

بدونابيروت،شريفةبنمحمد:تحقيق،والصلةالموصوللكتابيوالتكملةالذيل،الأنصاري

182.ا/:طةالاحا؟223ا/:قدا،تاريخ

-365ص،6291،القاهرة،هارونمحمدالملامعبدتحقيق،الحربأنسابجمهرة،حزمابن

.366

2/،423،ا/يه:5691-591ذ،القاهرةالعطار،عزةئشر،الصلةلكتابالتكملة،الآبارابن

551-512.
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هؤلاءسكنوقد،عبادةبنسعدبنقيسإلىتنتميالتيالأسرةنسبسجرةإلى

)14(.الحاليةجيانمحافطةفيارجونةمنطقةفيبالأصل

،الجزيرةشبهمنمختلفةمناطقفيوالخزرجالأوسمناخرونمدنيونواستقر

تبعدالتي،Cabraقبرةقربقريةفياستقرواالذينقطينوبنو،خبيببنوهؤلاءمن

الأنصاراختارهاالتيالأخرىالأماكنومنا".)3قرطبةكربيجنوبكيلومتراسبعيننحو

latravaرباحقلعة،للسكن la Viejaح،tillo deالحجارةووادي،ثمهشهGuadalajara

)،1(.الحاليةالبرتغالجنوييSلماvesوشلب

أحدوكان.الحالية!أتاممداولمرسيةمحافظةفيتدميرمنطقةفيالأزدتركزولد

موسى،بنالعزيزلعبدالمرافقينالقادةأحد،الأزديادلهعبدبنيعيضالكبار،زعمائهم

.(17Theodem)ممن!4وتدميرالمسلمينبينعقدتالتيالصلحمعاهدةعلىسهدوالذي

يعرفونقومأشهرهممنوكانأيضآ،تدميرفيالأزد،فيفرعوهم،دوسبنووسكن

!1153،لورةفيوهيببنيمثلأخرىمناطقفياخرونأزديونواستقر(.هارونببني

أخرىمنطقةوفي،غرنأطةقربJunشونفيصفرةأبيبنالمهلبوبني،اشبيليةثم

.)91(جيانقرب

حملةسلكتهاالتيالطريقطولعلىاستقروافقد،كافقمنالقبائلرجالأمأ

الشمالفيوسرقسطة،الجنوبفيوسذونةالخضراء،الجزيرةمثلنصير،بنموسى

حدومالىوقرطبة،اشبيليةمنأطقفيكانتالرئيسةسكناهمتجمعاتولكنالشرمي)02(-

اشبيلية،منالغربإلىيقعالذي,Aljarafeالشرفإقليموكان.والبيرةطليطلةفيما

الأندلسواليالغافقيايثهعبدبنالرحمنعبدهؤلاءومن.الغافقيينمنللعديدموطنأ

)14(

،13(

،16(

)17(

)91(

)02(

يهـ.1/4927،الطبنفح،المقري؟1/377/213،:الاحاطة،الخطبابن

.2/34:عذاريابن؟015-914ص،الحيري؟363ص،الأنسابجمهرة

؟34-33كا!،6491،بيروت،عباساحان:تحقيئ،الأنصاري؟341ص،الأنابجمهرة

./6491226:،القاهرة،صفشوتي:تحقيق،المنربحلىنيالمفربسعند،ابن

.5ص،الحذرى

383.ص،الأنسابجمهرة

/ا:الإحاطة1/368X:القاهرةط،التكلمة0136ص،الأركوننشر،الصلةلكتابالتكلمة

392./1:المقري!032/2392.،912

-916ص2،ق3،مو323Lصا،قك!91،،القاهرة،الأندلسعلماءتاريخ،الفرضيابن

002.-1/991،القاهرةط،التكلحة؟017
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علىاسبيليةغربيالعيشفياعقابهاستمروقدالشهداء،بلاطمعركةفياستشهدالذي

الكبير)21(.الوادينهرضفة

وإلى)ت(.قرطبةمنالشمالإلىتفعغافقعشيرةلاستقرارأخرىمنطقةوهناك

استقرارإلىيشيرمماغافقبحصنيدعىحصنيقعكانالمكان01هأمنالغربيالثمال

وهما،الامارةعهدفيمشهورانقاضيانهؤلاءمنبرزوقد،العشيرةهذهمنكبيرعدد

الأخرىالمناطقومن)ث!(.الغافقيأسودبنوسليمان،الغافقيسليمانبنسعيد

Laالملأحةوقرية)24(،طليطلةقربالغافقيينقرية،العشيرةهذهلاستقرار Malaجنوبي

)؟2(.للملحمنجمابكونهاتشتهركالتالتيغرناطة

.وجذاملخمنصيربنموسىحملةرافقتالنيالأخرىاليمنيةالقبائلومن

واشبيلية،الأندل!سرقمعل،مختلفةمناطقفياستقرتالتيالأولىالقبيلةإلىوينتمي

الأندلسعلىوالياأصبحالذينصير،بنمرسىأختابن،اللخميحبيببنأيوب

إلىانتقلواأحفادهبعضولكن،اشبيليةفياستقروقد.موسىبنالعزيزعبدمقتلبعد

بمعيةكانواالعشيرةهذهمنعديدينقادةأنويبدو()26(.الحاليةمالقة)محافظة!لةكورة

علىوقعالذياللخميقيسبنبشرمنهم،الأندلسإلىمجيئهأثناءنصيربنموسى

الأندلسأهلاختارهالذي،اللخميكثيربنالرحمنوعبد27(،)تدميرمعالصلحمعاهده

بنالرحمنوعبدالجذامي)!2(،سلامةبنثوابةالواليوفاةبعدالأحكامفيالنظرلتولي

قطنبنالملكعبدولايةأثناءفيأربونةعلىحاكماأصبحالذياللخميعلقمة

القئيري)"2(.بشربنبلجمعالصراعفيمهمادوراولعب،الفهري

وقد.الأعلىوال!ثغر)03(،رباحوملعةتدمير،فياستقرتفقد،جذامعشيرةأما

)ء(

)23(

()24

)25(

)26(

)27(

)2!(

)92(

)03(

922.ص،الأنابجمهرة؟60-13ص،القوطيةابن

932.-328ص،نفسهالمصدر

،القاهرةالعطار،عزت:لر،أفريقيةوعلماءقرطةقضاة،الخشني؟95،72ص،القوطيةابن

162.-158!ا،ق،الفرضيابن،49-29ص،5291

.18ص،لرطبةتضاة،الخشنىايضأ:انظر.1/931:الطاهره،ط،ايكملة

1.912/:الاحاطة؟بحدهأفما6/431:الأنصاري؟061_2/906:القاهرة.ط،اتكملة

.12ص،القوطيةابن

.3!،الحذاري

.2/35:المنربالبيانعذارجما،ابن

./232،عذاريابن؟كه-43ص،مجموعةأخبار؟17-16ص،القوطيةابن

692.ا/:المقري؟421-042ص،الأنسابجمهرة
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الأخرىالمنطقةفي،الطوائفملوكعصرفيسرقسطةحكمواالذينهود،بنواستقر

الأندلس،إلىالعشيرةهذهمنالأولالداخلهوالذي،الجذاميهودإلىينتمونوهم

إقليمباسمهمسميغنيإقليمفيالبيرةكورةفيهودبنيمنأخرىجماعاتوسكنت

()31
.هودبني

وقد.الأندلسفياستقرتالتيالعربيةالعثمائرأولىمنفتعدمعافر،عشيرةأما

عامرأبيبنالملكعبدبقيادةوكانتزياد،بنطارقحملةمعالعشيرةهذهجاءت

وقد.قرطاجنةوحصنالخضراءالهجزيرةافتتاحفيبارزادورالعبالذي،المعافري

الوزيرومنهمالبلاد،فيأعقابهانتشرذلكوبعد،الخضراءالجزيرةفيوأتباعههواستقر

عريقةأسرمعافرعشيرةإلىوبننمي(.32المنصور)عامرأبيابنوالحاجبالمشهور

وبنو)33(،جيانفيمنخلوبنو،بلنسيةفيجحافبنومثل،الأندلسفيأخرى

منتعد)شبيليةمنالجنوبإلىتقعالتيالقرى)حدىوكانت)34(.قرطبةفيسراحيل

نأويبدومعافرإ)35(.كنتش"قريةباسمهاسمثوقد،العصميرةهذهاستقرارأماكنأهم

كلمةأنذلكعلىولدل.الخلافةخمسمنأراضيوأقطعوا،الفتحبعدجاؤواهؤلاء

(Quintoاللاتينيةللكلمةتحريفإلاهيمااكنتثى" Quintus)تستعملالتيبالاسبانية

.36(الفرد)مزارعأوممتلكاتمنالخمسعلىللدلالة

إلىينتمونالذينالقبائلرجالمنمجموعةنصبربنموسىحملةضمتوقد

علىسهدالذيالتجيبيفيسبنسليمانأمثالمنقادةبقيادةوكانوا،تجيبعشيرة

الثغرمنطقةفيالعشيرةهذهمنكبيرعددسكنوقدتدمير)7؟(.معالصلحمعاهدة

1()3

ر()2

3(3)

()34

()35

)36(

)37(

921./2سحيد:أبنبحدها،فما!ر31/عذاريابنه9؟صالحذركا،

.ط،التكلصة/266؟6391:1،القاهرةمؤن!،حسين:تحقيقالحيراء،الحلةالابار،ابن

.257-2/256:عذاريابن؟1/935القاهرة

941.ص،الأنسابجمهرة

.4501/:الأنصاري43؟/1:سعيدابن53،158ص،القوطيةابن

.18صأ،ق،الفرضيابن!؟ص،القرقيابن

.ibericasY latinas usadas entre los mozarabesثحك!هلأ.F .J Simonet, Glosario de

476-474..Amsterdam,,6791 reprint of Ma،-4d edition,1888 pp

الواحدعبد:انظر،ودلالاتهابالاستقرار،الخاصةالمصطلحاتهذهمنالمزيدعلىوللاطلاع

021.223،-302صوالاصتقرار،الفغ،طه

.3ص،العنري
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سيمالا،الأندلسفيلتجيبالرئيىالموطنأصبحالذي،الشرقيالشحالفيالأعلى

وأخيهالمهاجربنعميرةهؤلاءهنبرزوقد)38(.أيوبوقلعة،ودروقة،سرقسطة

أثناءفيسنتينلمدةبرسلونةمدينةعلىحاكماالأولوأصبحالمهاجر،بناللهعبد

الأسرةإلىينتمونالذين،صمادحبنوواستطاع)93(.الفتحأعقبتالتيالمبكرةالفترة

هذهفيالتجيبيونسلحةبنوعاشكماحولها)!ه(.وماوشقةمدينةعلىالسيطرةنفسها،

41(.أيضا)المدينة

فياستقرواالذين،خولانمثل،الأندلسفياستقرتأخرىيمنيةعشائروهناك

كانتحيثخثعم)42(،خولانبقلحةتسمىقلعةلهمكانحيثالخضراءالجزيرةكورة

مدينةمنبالقربموطنهاكانفقد،بجيلةأما)43(.لاستقرارهمرئيسأموطناشذونة

غربيلهمكاناحيثومناطقها،قرطبةفيالمراديينمنكبيرعددعاشوقدأربونة)مه(.

)45(
إلىينتمونالذين،مزينلبنيالأعلىالجدوسكن.باسمهميعر!حصنالمدينة

Faroأكشونبةفيأودعشيرة Ocsonabaهذهاستمرتوقد،الحاليةالبرتغالجنوبي

حيث،الطوائفعصرفيبحكمهاتنفردأنواستطاعتالمنطقةهذهفيبالعيشالأسرة

منكبيرةأعدادالفتحزمنمنذواستقرتلها)،4(.قاعدةوسلبباجةمدينتيمنانخذت

محافظة)فييحصبقلعةباسمتعرفأصحبتالتيالملكيةالقلعةفييحصبعشيرة

()47(.الحاليةجيان

جماعةضمنالأندلسفياستقرتالتيالقضاعيةالحشائرمنبليئعشيرةوتحد

عمليةفيشاركالذيالبلويعذرةبنزيأدالعشيرةهذهزعماءمنوكان.البلديين

)38

)93

4C)

1)4

)42

)43

)4'_

)46

)47

292ص،الأعلىالعر،الساهراثيخليل22؟ص،نفسهالمصدر - 192.286c

،القاهرة،مؤنسحسينتحقبقالسيراء،الحلةالآبار،ابنأ431-043ص،الأنصابجمهرة

.97-278/،ا639

73.84%ص،الحذري؟431ص،الأنابج!هرة

06.،27،57ص،نفسهالمصدر

692./1:المفري؟418ص،الأنابجمهرة

692./1:المقري؟293ص،الأنابجمهرة

093.ص،الأنسابجحهرة

592./11:ال!قري؟232ا/سحيد:ابن/29!1:البلدانمعجم،ياقوت

3/291:عذاريابن97؟ص،7591،بيروت،مكيعليمحمرد،تحقيق،المقتبس،حيانابن

-391.

211./1:القاهرة.ط،التكملة4؟كاهص،الأنابجمهرة
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منالغربيالثممالإل!العشيرةهذهاستقرتوقد"48(.موسىبنالعزيزعبداغتياله

بمواردهيشتهركانالذي،البلوطفحصفييقعاسمهمعلىبتيسميمكانفيقرطبة

مخنلفةأماكنفيالقضاعيةخشينعشيرةواستقرت)"4(.والزئبقالبلوطسيمالافيالغنية

،عذرةعشيرةأما)03(.خشينبجزءيسمىمكانلهمكانحيث،الجنوبميسيمالا

الثغروفي)51(،الحاليةالصدةمحافظةفيD!فلهsولايةفيالرئيسموطنهافكان

المريةمنبالقربوقرىمناطقالعصيرةلهذهوكان)32(.سرقسطةفيسيمالا،الأعلى

والى)03(.عذرةومرية)53(،العذريينيحيىبنوياسينقطبةبنزغيبةجزءأهمهامغ

كتابصاحب،العذريأنسبنأحمد،المعروفالعربيالجغرافيينتميالعشيرةهذه

الاثار.وتنويعالأخبارترصيع

استقرواالذينهذيلمثل،مختلفةعشائرإلىينتمونفكانوامضرمنالبلديونأما

منأخرىومناطقسرقسطةوفي)5؟(،الحاليةمرسيةمحافظةفيOrihuelaأوهـدولةفي

طلبيرهقربمنطقةوفياشبيليةفياستقرواالذين،تميمركذلك)"5(.الشرقيالشمال

سخصيات)حدى،بدربنالزبرقانالىنسبة،زبارقةتسمى،طليطلةمنالغربإلى

،)57(المشهورةتميم

نصير،بنموسىحمملةراففواالذينالمضريينأهممنقريشزعماءبعضوكان

وعديالدار،وعبد،وزهرةفهر،الىهؤلاءوينتمي.مهمةلحياديةمناصبفيهاوتولوا

أسهرمناثنينفهرأنجبتولقد.القرشيةالعشائرأمهاتمنوغيرها،وسهم،كعبابن

jالفهريالرحمنعبدبنويوسف،الفهريقطنبنالملكعبدوهما،الأندلسلاة،

منوبرزللبلاد)36(.والياأصبححينماقرطبةإلىانتقلثم،البيرةفيالثانياستقروقد

)48(

)94(

)05(

)51(

)52(

3(3)

)54(

)55(

)56(

)57(

)58(

.2/24ةعذاريابن

142.ع،الحميري443Lعى،الأشسابجمهرة

012.ص،الحذري

045.ص،الأنحمابجمهرة

365./1:القاهرة.ط،التكملة؟045ص،نفسهالحصدر

.!ص،العذري

.891ص،1866،ليدن،غويهوديدوزينثرت،الافاقاختراقفيالثتافنزهة،الاثرشي

.1912ا/(:كالبابن)بروابةالمقرى

1،2.حماالملتممى،بغية،الضبي128؟صا،ق،الفرضيابن

921.ص،الأنمابجمهرة

.3/25(؟الرازي)بروايةالمقري؟37-236/:عذاريابن
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ونبلة)!؟(.اسبيليةفيالأعيانالجدبيتأسهرهأ،الأندلسفيكبيرةأسرالأولذرية

،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيبنالجبارعبدمنهمدخلفقد،زهرةبنوأما

منأولوهو،الأندلسفتحأثناءفينصيربنموسىجيشميسرةقيادةعلىكانالذي

وفي،المدينةهذهفيذريتهوسكنت،البرتغالجنوبفيباجةمدينةفياستقر

فيسرقسطةفيايضازهرةمنأخرىجماعاتاستقرتكما)مي(.واشبيلية،بطليوس

)61(.الشرقيالث!مال

وهببنعمروبنعامريدعىسهيررجلالدار،عبدبنيمنالأندلسودخل

باب،باسمهسمي!التيبواباتهاإحدىقرب،قىطبةغربيمسكنهاتخذالذي،العبدري

بعضوتشيرقربلان)!(.لهايقالمريةفيسرقسطةمنطقةفيأحفادهعاشوقد.عامر

ذرلةإلىينتمونالذين،كعببنعديعشيرةمنالأفرادبعضاستقرارإلىالمصادر

.)63(طليطلةهو،الأولهؤلاءموطنوكان)رض(.الخطاببنعمرالخليفة

موطنلهاكانالتي،فهمأسهرها،قيسمنمتفرقةعثمائرأيضاالبلديينومن

فيبلفيقفياستقرواالذين،سلنموكذلك)الفهميون()64(.يدعىطليطلةمنبالقرب

فيالعبسيينمنقسمسكنحيث،وذبيانعبسأفرادمنوبعض)؟6(.المريةمحافظة

قلة(كانوافقد،ربيعةقبائلمنالبلديوناما)م!(.الحاليةجيانمحافظةفيمك!a5ابذة

إلىموسىبنالعزيزعبدحملةرافقالذي،الربعيسعدونجماعةأسهرهمومن

هذهفيوعشيرتههوسكنوربما،القوطيقائدهامعالصلحوثيقةعلىوشهدتدمير،

)67(.المنطقة

)95(

)06(

)61(

)62(

)63(

)64(

)65(

)66(

)67(

+1923/16،/1:المقري3؟/مه1:سبدابن؟543-2/542القاهرة.ط،التكملة

1/917.:القاهرة.ط،التكملة1/311،64t/ه92،:المقري1132ص،الأنسابجمهرة

092.،801ص،اق،الفرضيابن؟002ص،الحمدي

كله.صالأندل!،تح؟127-126ص،الأنسابجمهرة،23،26ص،القوطيةابن

.2/53:عذاريابن؟ا؟ه،151ص،مجموعةأنجار؟154ص،الأنابج!هرة

4.381/:ياتوت

.كل116/:القاهرة.ط،التكملة؟2/143:لاحاطةا

238.صوالاسمرار،الفتح،طهالواحدعبد:انظر

.؟ص،المذري
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:ميونلشاا

الخليفةأرسلها،الثمامبلادفيساكنةكانتالتيالعربيةالقبائلمنبالأكلوهؤلاء

وكان.هناكالبربرتمردعلىللقضاءافريقياشمالإلى،المذلةعبدبنهشام،الأموي

رجل.ألفثلاثيننحوعددهمويبلغ،القشيريعياضبنكلثومبقيادةالشاميونهؤلاء

فيالاخرينالقوادمنالعديدمعكلعومقائدهمهـلقتلوا،بهزموهمأنالبربراستطاعوقد

فقد،الشاميينمنالناجونأما.741x(هـ/)124سبونهرمنبالقرببقدورةمعركة

مدينةدخلواحيث،المغربجهةإلى،كلثومأخيابنبشير،بنبلجبقيادةتوجهوا

المحيطةالمناطقوخربواأسهر،بضعةلمدةالبرلرحاصرهموقد.فيهاوتحصنواسبتة

نحويبلغونكانواالذينوأتباعهبلجكادحتى،يومينمسيرةحولهاماوأقفروا،بالمدينة

تعيسةسبتةفيحالتهموأصبحت.العيشمواردقلةمنيهلكواأن،رجلالافعشره

جوعا)8"(.الموتسفاعلىوأضحوا،دوابهمأكلإلىفاضطروا،للغاية

وقد.الفهرىقطنبنالملكعبدالوالييحكمهاالأثناءتلكفيالأندلسوكانت

بالعبورولرجالهلهيسمحأن،قطنبنالملكعبدمنمراتعدةلربنبلجالتمس

طلبورفض،بالدخولالجددللقادمينالسماحعن)متنعالأخيرولكن،الأندلسإلى

الشامييندخولمنيخشون،البلديينرجالوكبارقطنبنالملكعبدوكان،بلج

يعدونها،كانواالتي،الأندلسولابةعنالملكعبدبإبعادبشربنبلجقيامواحتمال

فياخررجلالافعشرةباستقراريسمحونولا،بهمالخاصبلدهمأسلفنا،كما

أهلالتماساتكلقطنبنالملكعبدرفضوهكذا.بأنفسهمافت!حوهاالميأراضيهم

علىتجرأواالذينأولثكبقسوةوعاقب،إليهمتمويناتأية)رسالمنعكما،الشام

للشاميين)96(.الأطعمةسحن

تغييرإلىقطنبنالملكعبداضطرذاتها،الأندلسفيالأحداثتطورلكن

الحربعلىبالتمردالبربروقام،الأندلسعلىافريقياسمالاحداثاثرتفقد.رايه

هذاعلىبالقضاءالخاصةالملكعبدقواتفشلتوعندما.أيضاالولايةهذهفي

الثماميينبدخولبالسمأحإلاالبربر،علىالتغلبأجلمنلهخيارلاأنهأيقنالتمرد،

عشرةإليهيسلمواأنبموجبهالشاميينعلىكاناتفاقأ،معهمفعقد.الأندلسإلى

./02و:المقري03؟ص!2،!و،6-1/33:عذاريابن37؟35،ص!،مجموعةأخبار()68

.3/02:المقري،38ص!،مجموعةاخبار)96(
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قديكونواأنبعد،واحدةسنةخلالالأندلع!مغادرتهملضمانجندكلمنرهائن

فيأفريقياسمالإلىعودتهمأثناءبنقلهمالملكعبدتعهدفقدوبالمقابل.البربرهزموا

فعبرافريقيا.سمالفيالبربرلخطرلعرضهمأو،يفصلهمأندون،واحدةمجموعة

نأرفضواثم،الأندلسفيالبربرعلىبسرعةينتصرواأنواستطاعوا،ورجالهبلج

وبين،البلدلينأو،الأوائلالمستقرينبينمريرصراعقامفقدهناومنالبلاد.يغادروا

ضراربنالحسامالخطارأبوهو،للأندلسجديدوالوصولحتىاستمر،التاميين

م.أهـ/25742سنة،الكلبي

لاستقرارمناسبجوايجادعلىيعملأنالخطارأبيبنعليعلىكانلقد

كثيرا،ازدحمتقدكانتقىطبةلأن،سهلةالمهمةهذهتكنولمالبلاد،فيالثماميين

أبوقررالمشكلةهذهولحلالبلاد،منواخراجهمالشاميينبانسحابيطالبونوالبلديون

بعد،البلديونفيهايستقرلممناطقفي،الأرضمنإقطاعاتالشاميينيمنحأنالخطار

إمرةتحتالاستقرارمنالشاميونيتمكنوبهذا،الأندلسمنمعينةكورفيتقع

)07(.الحاجةوقتالعربيالجي!فيوالخدمةللجهادجاهزينيكونواوأن،زعمائهم

فيالسابقةتجمعاتهمغرارعلىالأندلسفيواسنقرارهمالشاميينتوزيعجرىوقد

فيمجموعةكلاسنقراريكونأنالخطارأبوتحرىوقدالجند.نظامأي،الثمامبلاد

ومن.الثمامبلادفيإليهتنتميكانتالذيالأصليللجندالتشابهبعضيحملمكان

فيقنسرينوجند،ونبلةاسبيليةفيحمصوجند،البيرةفيدمشقجنداستقرفقدهنا،

ريةفيالأردنوجندالخضراء،والجزبرةسذونةبينفلسطينجندووزع،جيان

أكشونبةعلىالأولوزع،قسمينإلىقسمفقدمصر،جندأمأ(،الحاليةمالقة)محافظة

Faro) Ocsonaba)،محافظةتدميرفيوالثاني،الحاليةالبرتغالجنوبفيوباجة(

البلديين،معمختلفةمناطقفيسكنواالذينالشاميونأولئكأما()71(.الحاليةمرسية

ولهذا،الأولىأماكنهمفيبقوافقد،الخطارأبووضعهاالتيالاستقرارترتيباتقبل

)72(.الشاميينإخوانهمبقيةعناستقرارهمأماكنفيشذوالأنهم،بالشاذةسموا

الاستقرارأماكنمنأياأنإلىتشيرمعلوماتلديناتتوفرلا،تدميركورةوباستثناء

)07(

)71(

)72(

301.-201أ/(:حيانابن)بروايةالإحاطة

-1/201:الإحاطة؟2/33:عذاريابن46،ص،مجمرعةأخبار02؟ص،القوطيةابن:انظر

.401

./1401:نفسهالمصدر
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ولكنالبلاد.وأهلالعرببينعقدتصلحمحاهداتنتيجةعليهاالاسييلاءتمقدهذه

معظميمتلكونكانواالمحليينالسكانأنالخطار،أبيالواليزمنفيالواضحمنيبدو

،عنوةالمناطقهذهبعضافتتحوافد،الحالبطبيعة،البلديونوكان.المناطقهذه

الأراضي.هذهببقيةالاحتفاظفياستمرواالمحليينالسكانأنجداالمحتملمنولكن

بعفهذهمواقعحصانةوإلى،الأوائلالفاتحينالمسلمينعددقلةإلىهذاويعود

هناومن،المسلمينلصألحالبلادفيالقوىميزانغيرالشاميينوصولولكن.الأماكن

منطقةفيتدمير-العزيزعبداتفاقيةلإنهاءالخطارأبيأمامشكلةهناكتكنفلم

علىالمحليينالسكانبيدتزالماكانتالتيالأراضيمنأجزاءولتوزيع،مرسية

تسمىالوقتذلكمنذأصبحتوالتي،أعلاهالمذكورةالكورفيالشاميينالجنود

الأراضيثلثاللشاميينيكونأنتنصالخطارأبيتنظيماتوكانت.المجندةبالكور

فياستمرواالذينالمحليينللسكانالاخرالثلثهـدبقىفيها،يستقرونالتيوالمزارع

)73(.وأراضيهمقراهمازدهارعلىوالمملالزراعة

الجيش،فيالخدمةعداماأخرىالتزاماتبأيةبالقياممطالبينالشاميونيكنلم

الميالأراضىعلىالعئمورأداءمنمعفسنوكانوا.الحاجةعندللجهادوالاستعداد

هذهدفعالاخرينالمسلمينوبقية،البلديينعلىيتوجبكانبينما،عليهابقيمون

علىالشاميونحصل،الخلافةوعصرالإمارةفترةأثناء،اللاحقةالعهودوفي-الضريبة

الأولىسيادتهمبالتدرلجيفقدونابتدأواالذين،البلديينحسابعلىأخرىامتيازات

الافثمأنيةمنبتألفونالشاميونهؤلاءوكأن)74(.الأندلسإلىالشامييندخولمنذ

ومضروقيساليمنعشائرمختلفالىالعربوينتمي.المواليمنألفينونحو،عربي

وقد.افريقيةوسمالبربريةأو،بيزنطيةأصولإلى)ماينتمونفكانواالمواليأما.وربيعة

أطلقبينما،الشاميينبالموالييسئونالشاميينمعدخلواالذينالمواليهزلاءأصبح

مواليمنالكثيرأنوبما.البلدبينالموالياسمالبلديبنمعدخلواالذينالاخرينعلى

باسمأيضاعرفوافقد،الحاكمةالأمويةبالأسرةوثيقاتصالعلىكانواالأولىالمجموعة

يدل!ومما،وجيانالبيرةكورتيفيالمواليهؤلاءأستقرارتركزوقد)73(.أميةبنيموالي

701.،1/201،301:طةلاحاا؟63ص،الحيري:نظرا)73(

501.-1/401:نفسهالمصلر)74(

791.،691ص،مكيعليمحمود:تحقيق،المقتبى،جانابن:انظر()75

29ص،مجموعةأنجار؟1102/،اليراءالحلة،الابارابن ، 9l 87& 86c 82L 71& 07L .66L
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يعرفكانالذيوديانهااحدعلىاسمهمإطلاق،الببرةكورةفيعددهمكثرةعلى

)76،.أميةبنيواديباسم

،البيرةكورةفيمنهاالعديداستقرفقد،الثماميهالعربيةالعشائرإلىبالنسبةأما

بنوكعب،وغطفان،وهوازن،محاربعشائرهؤلاء،ومن.القيسيينخاصوب!ثمكل

البيرةمنطقةفيأيضااستقركما)77(.وسليم،وفزارة،ومرةونمير،وقشير،،عامر

أماكثيرا.يكنلمعددهمولكن،وربيعئةمضريةقبائلالىينتمونالذينالأفرادبعض

كانالتي،همدانقبيلةفهييجاورها،وماالبيرةفياستقرتالتياليمنيةالقبائلاهم

وقد)78(.غرناطةمنبالقربيقعالذيهمدانا،بإفليمسميكاملإقليمبحوزتها

لهمكانتحيث،البيرةمنطقةفيايضاغساناإلىثنتميالتيالجماعاتبعضاستقرت

تدعىأخرىمنطقةفيأيضاهؤلاءمنقسماستقركما)97(.غسانبقريةتدعىقرية

.)08(آشبوادي

فمدهناومن،والأردنوفلسطينحمصجندأغلبيةتشكلاليمنيةالقبائلكانتلقد

منلخمعشيرةوتعدورية)81(.،وسذونة،ونبله،إشبيليةمنكلفيكبيرأتركزهاكان

الخضراء)82(.والجزيرةوسذونة)سبيليةمنكلفياستقرتالتياليمنيةالعشائرأشهر

)3!(.الطوائفدولعصرفيإشبيليةعلىسيطرواالذينعبادالينتميالعشيرةهذهلالى

)شبيليةمنطقةتاريخفيمهمأدورالعبتكبيرةأسرأيضاالعشيرةهذهمنوبرزت

.(هـ)4مملمةوبنو،حجاجبنومثل،وقرمونة

إشبيليةفيأفرادهاواستقر،حمصجندفيالرئيسةالقضاعيةالعشيرةكلبوكانت

()76

)77(

)76(

7()و

)08(

1()8

82()

)83(

)84(

.29ص،ريلعذا

-154ا/:السيهراءالحلة65؟ص،مجمرعةأخبار؟028092،،265ص،الأنسابجمهرة

؟163-ا1/127،135،62؟الإحاطة؟337،2/572،ك!13/:القاهرة.ط،اليهملة؟133

292./1:المقرى

59.ص،الحذري

.1/128:لإحاطةا

.22ص،القوطةابن

.83ص،مرعاخبار

424.ص،الأنسابجمهرة

591.-3/391:عذاريابن؟35-2/34السيراء:الحلة؟424ص،نفهالمصدر

425.-424ص،الأنسابجمهرة6،ص!،القوطةابن
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الكلبيين)؟8(.بواديتدعىمنطقةلهمكانحيث،المدورمنويالقربومورور،ونبلة

كماإسبيلية)6!(.غربي،الشرفمنطقةفيتتركزفكأنت،حضرموتعشائرأما

منالشرقإلىكيلومتراثلاثيننحوتبعدالتيقرمونةمنطقةفيايضأمنهمقسماستقر

كبارمن،خلدونباسمأيضايدعىالذيهانئئبنعثمانبنخالدويعد.إشبيلية

)87(.خلدونابنالمشهورالعربيالمؤرخينتسبدماليه،قرمونةفيحضرموتسخصيات

يتزعمهاكانالتييحصبعشيرة،)سبيليةمنطقةفيالشهيرةالأخرىاليمنيةالعشائرومن

فياليمنيةالعشائرلكلسيخأأبضايعدهذاوكان.اليحصبييحبىبنيحيىالصباحابو

)8!(.الشرفمنطقةفيوتفع،مورةتسمىقريةفيمسكنهاتخذومد،الأندلسغرب

قادتهاومن.جيانكورةفياستقرتالتيالقيسيةالعشائرأسهرمنكلابوكانت

عصرأثناءفيالأحداثفيمهمادورألعبالذي،الكلابيحاتمبنالصميل،البارزين

الحصينبقيادةوكانت،الكورةهذهفيأيضااستقرتفقد،عقيلعشيرةأما)"!(.الولاة

كعبإلىتنتميالتيالعشائرلكلزعيمانفسهالوقتفيكانالذي،العقيليالدجنابن

.)59جيانفيقنسرينجندفيعامرابن

سكنالتي،خزيمةبنأسدعشيرة،جيانفياستقرتالتيالمضريةالعشائرومن

كنانة،عشيرةوكذلك)او(.جيانكورةفياللهعبدوادييدعىمكانفيأفىادهابعض

العشيرةيعمروتعد)29(.العشيرةاسمالىنسبة)كنانة(أيضاسميمكانفيعاستالتي

أبدةمنطقةفيأفرادهااستقروقد،جيانكورةفيربيعةإلىأصلهافيتعودالتيالرئيسة

،جيانكورةفيقليلةفكانت،اليمنيهالعشائرأما)39(.جيانمنالشرمي0الشمالإلى

.)49(وطيءوأصبح،سعبانأشهرهاومن

)85(

)86(

)87(

)68(

)98(

)09(

)19(

)29(

)39(

49()

101.ص،ريلعذا

.1/283:القاهرة.ط،النكملة96؟ص3791cباهـس!،أنطونيا:لر،المقتبى،حيانابن

7/597،الحبركتابمعمنشرراخلدونبابنالتمريف،خلدونابن!،ص،ا،نسابجمهرة

-697،897.

461.-046ص،ا،نسابجمهرة

.56ص،مجموعة(خبار04؟ص،القوطةابن1288-287ص،نضهالمصدر

.65.،!هص،نفسهالمصدر

.2/161:عذاريابن؟291ص،الأنسابجمهرة

261.صوالاسشقرأر،الفتح،طهالواحدعبد:وانظر؟123-122ص،مجموعةاخبار

111.-1/115:الماهرة.ط،التكملة392tص،الأنسابجمهرة

263.-262ص،والاستقرارالفتح.طهالواحدعبد:هؤلاءعنراجع
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استقرحيث،فلسطينجندفيتكئراليمنيةالعشاثرهذهكانتأخريبجهةومن

والجزيرةسذونةمنطقةفي،وجذاملخمعصصاثرسيمالاأفرادها،منالعديد

الذي،الجذاميسلامةبنثوابة،المثالسبيلعلىجذاممشاهيرومن.)5الخضراء

الذينالأردنجندغالبيةأيضأاليمنيةالقبائلوتسمكل)،9(.الأندلسولاةأحدأصبح

لخم.منمجموعاتأيضأهؤلاءومن.(الحاليةالمريةمحافظةي)1ريةفياستقروا

الذي،العامليسلامةبنثعلبة،عاملةمنويرز.)!(ورعين،ومذحج،وعاملة،وجذام

124A-/سنةالقشيريبشربنبلجوفاةبعدالأندلسوولاية،الشاميينقيادةتولى

?741.)"!(

مصر،فيتسكنكانتالتيالعربيةالقباثلمنيتألفباجةجندمعظموكان

ومعافريحصبعشيرتاوتعد.الأندلسإلىممومنافريقيا،سمالإلىالشاميينورافقت

البحصبي،مغيثبنالعلاء،البارزلنبحصبرجالهومن.>9(الجندهذاعثمائرأهممن

عميدأيضأمعافرمنولرز1(.)ههالداخلالرحمنعبدعهدفيكبيرشأنلهسيكوناالذي

بعد،قرطبةإلىانتقلثم،باجةفياستقرالذي،المعافريشراحيلبنعمروأسرتهم

)151(.المدينةهذهعلىقاضياالداخلالرحمنعبدعينهأن

محافظةفيأيتدمير،فياستقرتفقدمصر،جندمنالأخرىالمجموعةأما

فياستقرواالذينالشيخبنوومنهمغسانا،الجندهذاعشائرأشهرومان،الحاليةمرسية

الأزد.إلىينتمونالذينالتدمريونخطاببنووكذلكحولها)201(.وماElcheالشن

بوابةقرب،قرطبةفيأولاسكنقدنذيربنخطاببنالجبارعبدالأعلىجدهموكان

فيتدميرإلىالخطارأبيتنظيماتإثرانتقلولكنهالجبار،عبدباب،باسمهعرفت

)59(

)69(

)79(

)89(

)99(

)155(

)151(

)201(

421.ص،الأنسابجمهرة

.3و/2:عذاريابن؟38ص،الأندلسفتح؟57ص،مجموعةأخبأر

265.-264ص،السابقالمرجع،طهالراحدعبدهؤلاء:عنانظر

0343،ص،مجموعةاخبار؟941ص،الأنابجمهرة؟14،17ص،القوطيةابن 44X-

.46

267.ص،الابقالمرجع،طهالواحدعبد:انظر،باجةجندعنالتفصيلاتمنلمزيد

.301-201ص،مجصوعة(خبار33؟-31ص،القوطيةابن

318.صا،ق،الفرضيابن،93ص،مرطةنضاة،الخني

،14-13ص،الحنركط2122c-صانطرنيا،:نشر،المقتش،024ص،الأنسابجمهرة

.2/791:عذاريابن142،
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تدمير.الشهيرالقوطيالحاكمابنةمنهناكتزوجحيثإسبانيا،منالشرقيالجنوب

.)301(لهاالمجاورةوالمناطقتدميرفيوأعقابهالجبارعبداتباعوعاش

لبرير:ا

لاستقرارمماثلازيادبنطارقمعالأندلسدخلواالذينالبربراستقراركانهلقد

وقد،الفتعحملاتعليهاسارتالتيالطريقامتدادعلىسكنواأتهمأي،البلديين

R.دوزيرشهارترأسهموعلى،المستشرقينبعضحاول Dozy،بأنهمالعرباتهام

وخصوا،القاحلةالجبليةالمناطقالبربرفأعطوا،للأرضقسمتهمفيعادلينيكونوالم

الاتهامهذايؤيدماعلىالمصادرفيالعثوريمكنولاالم!ا(.الخصبةبالسهولأنفسهم

بنطارقجيشفيالساحقةالأغلبيةهمالبربركانفقد.الصحةمنلهأساسلاالذي

الكثيرأنعنفضلانصير،بنموسىجيشفيبهابأسلابأعدادكانواوكذلكزياد،

فقدوهكذا.القوطعلىالمسلمينانتصاربنبأسماعهمبعدالأندلسالىعبروامنهم

استقرارعلىكبرتأثيرللعربيكونأنالمحتملغيرومن،بأعدادهمالعربالبربرفاق

لأولفيهانزلواالتيالأماكنفيوالبربرالعرباستقرارف!نوالواقع.الأندلسفيالبربر

عفاالبدايةفيواضحةفكرةلديهمتكنلم)ذكير،لاالصدفةلعاهليخضعكان،مرة

معيشتهمبحكمبالمنطقةومعرفةاطلاعاأكثرالبربركانوإن،الأماكنهذهعليهستكون

المناطقأحسنلاختيارأفضلموقففيكانوافقدولهذا.المجاورالافريقيالشمالهفي

التيبالحقيقةالأندل!فيالجبليةللمناطقاختيارهموربطتفسيرهـلمكنفيها.للاستقرار

ولهذاافريقيا،سمالفيجبليةمناطقفيبالأصلعاسوامنهمكبيراعددابأنتوضح

استقرارهممناطقتثصابهالتيالأماكنفييستقروننجدهمأنالغريبمنفليس

)501(.الأصلية

شمالفيوالبرانىالبترقبائلمنالعديدإلىالأندلسدخبواالذينالبربروشتمي

،38صانطودا،نشر،المقتبى2/802،311،اليواء-الحلة؟16-15ص،المذري)301(

356.،2هو،1/46:القاهرة.ط،التكملة

157./1:امبانيامسلميناهـدخ،دوزي()14

استقرارتفصيلاتعلىوللاطلاع؟271-027صاالسابقالمرجع،طهالواحدعبدانظر،)501(

القبائلاستقرار،طهذنونالواحدعبدأيضآبحدها؟فما027ص،نفهالمرجعانظر،البربر

مدريد،4،الحدد،للقافةالعربي-الاسبانيالمحهديصدرها(وراو،مجلةالأندل!،ميالبربرية

8191.
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إلىفينتمودأ،الاخرونأما.وفروعهامصمودةقبيلةمنكانتغالبيتهمولكن،افريقيا

هؤلاءاستقروقد.ومطغرة،ومكاسة،وزناتة،ونفزة،هوارةمثل،الأخرىالقبائل

الاييرية.الجزيرةشبهأنحاءمختلففيعامةبصورة

!اشبيلية،وسذونهالخضراء،الجزيرةفيمنهمكبيرةأعدادعاشتالجنوبففي

)قليمالمثالسبيلعلىالخضراءالجزيرةفيلهموكان.والبيرةوجيان(ورندة،وقرطبة

باسمهمسمياخر)قليمأيضأمغيلةقبيلةمنللبربروكانالبربر)"ا(.ب!قليميسمىكامل

لهموكانجيانمنبالقربمنهاجماعةاستقرفقد،هرارةأماسذونة)701(.كورةفي

إمليمفيريةفيموطنهاالبتريةلمايةق!بيلةواتخذتالهوار!ن)801(.بحصنيدعىحصن

الجبليةالمنطقةفيونفزةمصمودةمنكبيرةمجموعاتوسكنتلماية)!ا(.دإقليمسمي

تاكرونا)115(.باسمتعرفكانتوالتي.رندةبمدينةالمحيطة

والمناطق،طليطلةفيتتركز،والغربالوسطفيالبربراستقرارمراكزأهموكانت

Sierraالمعدنجبالفيوكذلكبها)111(.المحيطة de Almadenالجنوبإلىتقعالتي

البربرمنسكانهاغالبيةلأنالبرانسبجبالتدعىالجبالهذهوكانت.انةواديمن

عددسكنالجوفبأرضأيضأتعرفكانتالتي،الغربيةالمنطقةوفي)112(.البرانس

البربر")113(.بلادالجوف)أرضبأنفيلخىعاليأ،فيهانركزهموكانالبربر،هنكبير

منبالسكانأازدحامالمناطقأكثرمنMedellinومادلينماردةمنكلوكانت

منالجنوبيةالأقسامفيمصمودةمنعوسجةبندانسبنواستقروقدالبربر)114(.

)113(.منطقتهمفيالمتوفربالملحيتاجرونهؤلاءوكان،دانسأبيقصرفيالبرتغال

منطقتيفيسيمالا،الأندلسمنالثرقيةالأقسامفيالبربرمنالعديداستقروقد

60(

70(

80(

90(

0(1

12(

13(

14(

15(

.012صر،،ريلحذا(

136.؟/:يأتوتا994ص،الأنابجمهرة؟113ص!،نفسهالمصدر(

.21صاالعذري؟32ص،القوطبةابن(

017.ص،الحيري(

.53صالأندل!،فتح003،ص،الأنسابجمهرة(

315./1:القامرة.ط،التكملة؟292ص،انطويخا:در،المقتبى(

.142ص،الحميري؟456(هامث!)331،615ص،مكي:تحقبئ،المقتبس(

913.ص،انطونيا،دثر،الصقتبس(

.35ص،الأندلسفغ؟89131،ص،مجمرعةأخبار!67ص،القوطيةابن(

.162-161ص،الحميري)1(،هامث!2/272:اليراءالحلة103؟عى،الأنسابجمهرة(
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لبربروكأن.والبرانسالبترمنقبائلإلىهؤلاءوينتميأمرسية()،11(.وتدميربلنسية

بجزءتدعىبلنسيةمنبالقرببهمخاصةمنطقةالبرانسإلىينتمونالذينمصمودة

ء)+اه(
ميمرسيةمنطقةفيصنهاجةإلىينتمونالذينالبربربعضاقاموقد.مصمودة

زناتةب!فليميسمىبلنسيةأفاليمأحدوكأن)الصنهاجيون()118(.اسمعليهأطلقمكان

الأجزاءفيالأخرىالمواقعمنالعديديزالوماالبترية)911(.القبيلةهذهإلىنسبة

بلنسية،محافظتيفيسيماولا،زناتةقبيلةإلىنسبةيسمىالأندلسمنالشرقية

.وقسطليون)012(

الجزيرةسبهفيللبربرالاستقرارأماكنأوسع)حدىالشرقيالشمالمنطقةوتعد

ومدينة،الحجارةواديتشملالتيبالمناطقتتمثلالمأهولةالمراكزوكانت.الآيبيرية

إلىتنتميقبائلالمناطقهذهفيسكنحيث.ووبذة،وسنتبرية،أيوبوقلعة،سالم

لنالسمحلق!ادةشنئريةمنطقةفىهوارةمنحماعات.ودة)121(.-،.
-..-.سكومصمو

عصرفيطليطلةحكمواالذبنالنونذيلبنيالأعلىالجدوهو،الهواريحيقن-ورد

المنطقةفياستقرواوقد،هوارةقبيلةإلىينتمونأيضارزيلنبنووكان.)ءا(الطوائف

وكأنت،الطوائفعصرفيأيضأالمنطقةوحكموا،الحاليةتيروالمحافظةفيالسهلة

تيروالمدينةمنالغربإلىوتقع،Albarracinرزينبنوباسمهمتدعىعاصمئهم

سبيلعلىمنهانذكر،الثمرقيالسمالفيعديدةأخرىقبائلواستقرت)123(-الحالية

الأبرو)124(.نهرضفافعلىمكناسةباسمهمتسمىمنطقةكانتحيث،مكناسة،المثال

؟2،05/56:عذأريابن1/37؟؟السيراء:الحلة117!/6،64:التارمخفيالكاملالأثير،ابن)116(

466.2/:خلدونابخا

.02ص،الحذركط(117)

128.ص،المسالك،البكري)118(

02.ص،الحذري)911(

284.صوالاس!تقرار،الفغ،طهالواحدعبدانظر:)012(

مكي:تحقيقالمقب!،103؟94،وص،الأنابجمهرةه6،ص4البربرمفاخر،مجهول)121(

!ه.ص،الحذري؟162-97،161ص

؟005-994ص،الأن!ابجمهرة،415،ص،الحذري؟18صانطونيا،:نشر،الحقتبس)122(

277.-3/276:عذاريابن

؟291/اليراء:الحلة"9914،5ص،الأنسابجمهرة234؟ص،مكي:تحقيقالمقتب!،)123(

182.-32181/:عذاريابن

.01ص،المشتاقنزهة،الادرسي)124(
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المستقرين.البرلرمنالعدبدبوجودأيضأتميزفقد،الغربيوالشمالالشمالأما

ألبرتجبالكربيCerretaniaوثرطانية،Astorga،واستورقة!قذل!5جليقيةوكانت

استقرقدزياد،بنطارقرافقالذي،منوسةالقائدوكانالاستقرار)؟12(.أماكنأهممن

علىحاكمأبعدفيماأصبحثم.ول3!مة،ددلاالأشتوريثرفيخيخونمدينةفي

المحيطإلىألبرتجبالمنتمتدالتيالمنطقةكلعنومسؤولا،سرطانية

فيالمستقرينالبربرعنالكافيةالمعلوماتتوفرعدملهيؤسفومما.)126(الأطلسي

هذاومعكبيرا.كانعددهمأنمنالمصادرفيجاءماباستثناء،النائيةالأماكنهذه

بربرية(قبائلأسماءتحملالتيالمنطقةفيالجغرافيةالمواقعلأسماءدراساتفهناك

هذهفيالبربراستقرارعنالمعلوماتبعضالدراساتهذهمننستنتجأنويمكن

فيماتحولواالمنطقةهذهفيالساكنينالبربرمعظمأنبالذكرالجديرومن.27I()الأماكن

وتنأميوازدياد،الداخليالصراعبسببافريقيا،شمالإلىعبرواأو،الجنوبإلىبعد

بتعرضتتعلقأخرىطبيعيةظروفإلىبالاضافة(الغربيالشمالفيالمسيحيينقوة

عامذرونهاوصلتمجاعةحصولإلىأدىمماالئطيد،الجفافإلىالمناطقهذه

فيBarbateالبرباطواديمنوعبروا،أخرىمناطقإلىالبربرمعظمفنزح136.753/

أفريقيا)!12(.شمالإلىسذونةكورة

؟31-2/92،03عذاريابن؟أرصالأندل!،نتح04؟38،93،ص،مجهوعةاخبار)123(

276./1:المقري

TheChronicle.;612:آح)126( of75،4."155( no.58); The Chronicle of Alfonso.)11 p

07.00،..Saavedra, op. ci

928.صوالاسقرار،الفتح،طهالواحدعبد:انظر)127(

ص،الحصيري؟2/136:ياموتيهـ؟-43صا،ندل!،فتح؟62-61!،مجموعةأخبار)128(

.001
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الفصل

4لأولا

الثاني:

الثالث:

ا"لخأنجأ،لث!فا

الأندلسفيالإمارةعهد

وتأسيسالأندلسمعاويةبنالرحمنعبددخول

الأموية.الإمارة

السلطةتثبيتفىالأموي!نالأمراءأعمال

.ستقراروالا

معالأندلسفيالإسلاميةالعربيةالدوللأعلاقة

الشمالفيالاسبانيةالإمارات
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إلمفثلبرل!ؤل

الأندلسمعاويةبنالرحمنعبددخول

الأمويةالإمارةوتاسيس

وقد.العباسيينإلىالأمويينمن،العباسيةالثورةنجاحأثرعلى،الخلافةانتقلت

بالمشرقأميةبنيأمروانتهىمصر،فيمحمد،بنمروان،أميةبنيخلفاءآخرتوفي

073سنة 132A-/أفرادباضطهادالأمويةالخلافةسقوطأعقابفيالعباسيونوابتدأم

رواياتمصادرناوفي.وجدواأينماوالتمثيلبالقتلوتتبعهم،الحاكمالأمويالبيت

العباسيينأن،المثالسبيلعلىمنهاموضوعا،معظمهاكانربماالأمرهذاعنعديدة

هذهعلىوهو،الشامكورفيبهوطافوا،وقدمههشامبنمعاويةبنأبانيدبتروا

بنيفارسمحاويةبنأبان!هذا:يناديمنادورائهومنحماراوأركبوه،المشوهةالصورة

علىتدلهمأنرفصتلأنهاالملكعبدبنهشامبنتعبدةذبحواكما.ماتحتىأأمية

واختفواأميةبنيوجوههربالمعاملةلهذهونتيجة.مجوهراتهافيهأخفتالذيالمكان

يزيدبنوالغمر،سليمانبنالواحدعبدهؤلاءومن.الباديةفيالعربيةالقبائلعند

منيرجونهبماتأتلمالاضطهادسياسةوان،ذلكالعباسيونرأىوعندما.وغيرهما

اللهعبدالعباسأبوفاصدر.والغدربالخديعةتميزاخرسبيلاسلكوا،اميةبنياستئصال

اضطهادفيالعباسيينب!سراففيهاعترفبيانا،الأولالعباسيالخليفةالسفاحإ،9

عمأذاعوقد.الحياةقيدعلىمنهمبقيمنوأمن،ذلكعلىوندمهم،الأمويين

به،أميةبنيمنكبيرعددفخدع،الثمامبلادفيالبيانهذا،عليبنايثهعبدالخليفة

سبعينعلىيربومايقتلأنالطريقةبهذهفاستطاع،الظهورالىايثهعبددعوةولبوا

وعبديحيىوكان،فلسطينفيالرملةقرب،فطرسأبينهرمجزرةفيمنهماخررجلا

مننجواالذينالقلاثلالمحظوظينمن،الملكعبدبنهشامالخليفةحفيدا،الرحمن

القبضيلقواأنالمذبحةهذهبعداستطاعواالعباسبينولكن(.?'البسمعةالمذبحةهذه

اسبانيا:مسلميتاريخ،دوزيتوانظر328؟-/1327:المقري05؟-كهص،مجموعةأنجار)1(

.1/148،الابقالمرجع،عنانا1/182-183
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فيالصيدفيغائبأكانلأنهالنجاةلهكتبتفقدالرحمنعبدأما،هـلقتلوهيحيىعلى

أخيهبمصيروعلمعادوعندمافيها.يختفيانكاناالتيالعريةعلىالجندغارةأثناء

الرحمن،وأمة،الأصبغأم،أختيهأوصىأنبعدوهربالظلامفرصةانتهز،المحزن

لهم.عينهاأخرىقريةإلى،سليصانولدهمعيتبعانهأن

:المغربالىمعاويلأبنالرحمنعبدهروب

بهلحقتأنبعدالجديدمخبئهفيطويلاالمكوثفيالرحمنعبديفكرولم

اكعشفواماسرعانالعباسيينولكن،المغربنحوالتوجهفييفكركانبل،أسرته

عبدهروبروابةأمجموعةأخبارأكتابمؤلفلناوينقلجديد.منوداهموه،مكانه

حجرةفيبرفدالرحمنعبدكانفقد.مؤثرةقصةفيلسانهعلىمعاويةبنالرحمن

فييجريماذاليرممماالأبفهرعخائفا،سليمانابنهعليهدخلحينعينهفيلرمدمظلمة

بأخذالوقتلضيقفأسرعالقربةتطويقتحاولالسوداءالحباسبينراباتفرأى.الخارج

مطارديه.منسلمإذايصلحهبمابدرخادمهيلحقبأنأختيهوأوصىالمالا،بعض

الذيالأصغرأخيهوأمامأمامهيبقفلم،الهربمنافذكلعليهسدواقدهؤلاءوكاذه

سباحة،يقطعهأنالرحمنعبدواسنطاع.الفراتنهرفينفسيهماإلقاءسوىرافقه

عادا)نبالأمانلهماالمطاردينالجنودوعدمصدقافرجع.قطعهعنعجزالأخولكن

النهر.منالأخرىالضفةفيالرحمنعبدأخيهعينيأمامقتلوههؤلاءولكن.إليهم

.المغربإلىالتوجهينويوهومتخفيأسار،مطارديهخطرمنالرحمنعبدأمنولما

فيشأنمنلهسيكونبماتحدثهكانتالرحمنعبدنفسأنالروايةهذهلناوتذكر

قبلويرددونهاأميةبنويعرفهاكاننبوءةبسب!بذلكوأن،الأندلسأوالمغرب

.2()سقوطهم

حنين،بديرتعرفقريةفيالثامبلادفيم113731&-/سنةفيالرحمنعبدولد

سمالافينفزةقبيلةمنبربريةسبيةامهوكانت.تدمرأعمالمنبالعلياولدبلوقيل

عبدبنهشامأبيهأيامفيسابانوفيفقد،معاربلةأبوهأما.!راح،وتدعىافريقيا،

يؤئرهجدهوكان.الملكعبدبنهشامجدهواخوتهفكفله،مأهـ/18736سنةالملك

الرحمنعبدوظل.وفاتهحتىسهركلفيوالحطايابالصلاتهـلتعهدهإخوتهبقيةعلى

بأسرته،النكبةحلتأنإلىقنسرينأعمالمنحنينديرقريةفيواخوتهأهلهمعيعيش

.2/41:عذاريابن؟52-51ص،مجموعةأنجار:انظر)2(
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فلسطين،إلىالوصولااستطاعبالغةصعولاتوبعد.الهربإلىالظروفواصطرته

يحتملالذيالأخير،وكان.سجاعابوسالم،أختهومولىبدر،مولاهبهالتحقحيث

أفريقياشمالمناطقعلىوالاطلاعالسعرفةحسن،بيزنطيأصلمنيكونأن

حملاتبعضفيوسارك،بعدهأونصيربنموسىمعدخلهاقدكانلأنه،والأندلس

أفىيقية،إلىومنهامصر،إلىررفبقاهالرحمنعبدغادروقد)3".الأندلسفيالصوائف

العديدوكان.هناكبعدبهااعنرفقدالعباسيينسلطةتكنلمحيث،الحاليةتون!أي

لمالمكانهذاولكن.أفريقيةإلىأيضاذهبواقدالأمويالبيتأفرادمناللاجئينمن

لمالذي،الفهريحبيببنالرحمنعبديحكمهكانلأنهللجوء،جدأملائمايكن

أفربقبةتحويلإلىوالتطلع،بالحكمالاستقلاليحاولوكان،العباسيينبسلطانبعترف

الأمراءمنالعديدلوجردجداقلقاأصبحفقدالسببولهذا.لأولادهوراثية)مارةإلى

لكن،الآخرين)بادةقرركمايزيد،بنالوليدالخليفةابنيقتلفدبر.بلادهفيالأمويين

البربر)4".قبائلبينالأمانطلبحيثغرباالهربفينجحالرحمنعبد

،سنواتخمسمنيقربمااخرالىمكانمنافريقياشمالافيالرحمنعبدتنقل

حصلحيثكرباغادرثم.باريالهيقالموضعفيالبربريةمكثاسةقبيلةعنداولأفأقام

نجحوقد.أسلفناكمانفزيةأمهكانتحيث،أخوالهوهم،نفزةقبيلةبربرتأييدعلى

ومغيلة.زناتهمثل،المنطقةفيكبيرةأ-شرىبربريةقبائلحمايةعلىالحصولافيأيضا

المغيلي،وأنسوسقزةابنأو،قزةأبووهو،الأخيرةالقبيلةهذهزعماءأحدوعمل

أفريقيا)؟(.سمالفيالأخيرةإقامتهأثناءعليهالتسترعلى

الأندلس:الىالعبووفيالتفكير

محنبالقربمقيمأكانعندماابتدأالأندلسولايةفيالرحمنعبدتفكيرأنولبدو

البيتأفرادأحدبصفتهالرحمنعبدوكان،البربريةمغيلةقبيلةعندطنجةساحل

حدئهقد،أختهمولىعالما،يكونأنبدولا،الأندلسفييجريمايعرف،الأموي

تتواردكانتالتيالأخبار،ذلكإلىيضاف.الكثيرةوخيراتهالواسعالبلدهذاعنأيضا

.56-؟؟ص،مجموعةاخبار)ر(
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فيها.العربيةالقبائلوننازع،الأندلسفيالأحوالاضطرابعنأفريقياشمالإلى

ليوسفصفتقدلقريبا،ماهـ/03747سنةبعدأي،الومتذلكفيالأندلسوكانت

استطاعفقد.الكلابيحاتمبنوللصميلالأخير،واليهاوهو،الفهريالرحمنعبدابن

الخطارأبيالواليعلىسعواءحربأيقودأن،قنسريننجدزعماءمنكانالذيالأخير،

القبائلإلىينتميمعظمهمكانالذين،مؤيديهوهزيمةالأخير،بمقتلانتهت،الكلبي

لمالموقعةهذهوبعد.قرطبةمنبالقربجرتالتيسقندةموقعةفيوذلك،المنية

الاسمسوىلهيكنلميوسفولكن،والصميلالفهريليوسفمنافسهناكيعد

ضجرإلىالأمرهذاأدىوتد.الأموروتدبيربالحكمالصميللاستئثاروذلك،واللقب

الشمالفيسرقسطةمدينةعلىبتوليمهوذلك،الصميلبإبعادففكر،الفهرييوسف

علىالسيطرةلهستتيحبأنهااعتقدالتيالفكرةبهذهالصميلورحبالبلاد.منالشرقي

)6(.المنطقةتلكفياليمنيينالعربجماعات

تنفيذفيمنهايستفيدأنوحاول،الأحداثهذهمعاويةبنالرحمنعبداستغل

وجودهذافيساعدهوقدإليها.الأمويةالسلطةو)عادة،الأندلسإلىبالعيورخطته

كورتيفيخاصوبشكل،الأندلسفيللأمويينالموالينالأنصارأوالمواليمنالعديد

جنديضمنالشاميينرافقواالذينالمواليمجموعةيشكلونوهؤلاء.وجيانالبيرة

ولهذا،الأمويبالبيتوثيقانصالعلىكانواهؤلاءأكأسلفناوقد.وقنسريندمشق

الكورتين،هاتينفيرجلخمسمئةنحومنينألفونوكانوا.أميةبنيبمواليعرفوافقد

بنيوسفالحجاجابوزعمائهمومن.أخرىاماكنفيايضاعاشقدبحضهمكانلان

،عثمانبناللهعبيدعئمانابووكذلك،جيانفيللمواليرئيسأكانالذي،بخت

وكانت)7(.البيرةفيدمشقجندفيالموأليرؤوساءمنكانااللذانخالد،بناللهوعبد

زعمائهمسيمالابها،بأسلاثروةوبمتلكون،جيدةومكانتهماالمواليهؤلاح!حالة

يقيةبينقويةوهيبةكبير،ونفوذ،وممنلكاتأراضلهمكانتحيثانفا،المذكوريلن

الشاميينمنالقادةكبارخالطواأنهم،ذلكإلىيضافالأندلسفيالمستقرين

وقد.السابقةالمالكةالقوطيةالأسرةوأفراد،المحليينالسكانعنفضلا،والبلديين

بنارطباسمنمنحة،منهمواحدلكلضياععشرةعلىالثلاثةالقادةهؤلاءحصل

قريةوهي،Torroxطرثرفيمسكنهعثمانأبوفاتخذ.السابقالقو!ملك،غيطشة

)6(

)7(
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التيالعسرالضياعإحدىوكانتكله!!أ،وازناخارLojaلوشةبينتقع،صغيرة

،fهnمتاالفنتينفيخالدبناللهعبدأقامفقدوكذلك.أرطباسقبلمنلهاعطيت

يقيمكانفقد،بختبنيوسفأما.ارطباسفىىاحدىأيضاوهي،لوسةمنبالقرب

)8(.جيانفي

الأندلس:الطبانصاوهالرحمنعبداتصال

مواليقادةإلىبدرمولاهمعرسالةأرسلبأنبالأندلساتصالهالرحمنعبدابتدأ

المتاعب،منالعديدعانىأنهكيفالرسالةهذهفيلهمشرحوقد.البيرةفيأميةبني

ووالي،العباسيينمطارداتمنهربا،سنواتخمسمدىأفريقياشماليجوبوظل

.الأمويالبيتأفرادجميععلىالقضاءحاولالذي،حبيببنالرحمنعبد،أفريقية

يحموهأنعليهمحقهفمنولذا،بيتهمواليبأنهمأيضاالرسالةهذهفيوذكرهم

بوسفحاكمهأمنخوفاالأندلسإلىالمضييستطيعلابأنهايضاواخبرهم.وش!اعدوه

ومال.أفريقيةحاكمكمثلمثله،الولايةفيلهحقلامنازعأعدواسيعتبرهالذيالفهري

وهانهم،خطتطنجاحيؤكدجوابامنهمتلقىإذاإلاالأندلسإلىيعبرلن)نهأخيرألهم

أواخرفيالأندلسإلىبدرعبروقد.الأندلسإلىالأمويةالسلطة)عادةفيمساعدوه

بنادلهعبدإلىالأخيرفأرسل،طرشفيعثمانأباوقابل،م754اهـ/حزيران36عام

)9(.قنسرينجندفيالمواليزعيم،بختبنيوسفاستشارةوقرراخالد،

محاولةأنقرروا،الثلاثةالزعماءقبلمنومناقثشهاالرسالةعلىالاطلاعوبعد

سيمالا،والتشجيعالدعمتستحقالأندلسالىالأمويالحكمإعادةفيالرحمنعبد

الحاشيةمصاففيولضعهم،كبيرهمكاسبنجأحهاحالةفيلهمتحققسوفأنها

مصألحبالنأكيدسيضمنالرحمنعبدقضيةنجاحإن،ذلكإلىيضاف.للأميرالمقربة

نأعنفضلاهذا،الممتازةالضياعمنللعديدتملكهمخاصوبشكل،عامةالموالي

قررفقدهذا،ومع.الجديدةحكومتهفيالرفيعةالمناصببمعظملهمسيعهدالأمير

وكانوا.الأمرهذافيحاتمبنالصميلرأيعلىوالاطلاع،التريثالمواليزعماء

فسوفللأمر،رفضهحالةفيحتىوأنهللسر،كتمانهىعلالاعتمادإمكانيةمنواثقين

زعماءأحدكانفقد،ذلكمنالركموعلى)15(.الفهرييوسفعندبهميشيلن

2138L&ص،القوطيةابن)8( 24c08ص،مجموعةانجار4؟ه 76L.67L
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عبدسئ!روعتحقيقفيالصميلمساعدةفييشكخالد،ينايثهعبدوهو،الموالي

الصميلسيجردالأندلسفيالقائمالحكمنظامفيتغييرأيلأن،معاهـلةبنالرحمن

عبدغرض)خفاءالأفضلمنأنهقرروافقدالسببولهذاالبلاد.فيونفوذهقوتهمن

عبدأنقائلينللصميلالحالةبشرحوالاكتفاء،السلطةطلبفيالحقيقيالرحمن

هشامجدهإلىتعودالنيالخمسأملاكواستعادة،والأمانالحمايةإلايريدلاالرحمن

.()"الملكعبدابن

معاويه:بنالرحمنلمجدقضيةهنالصفيلموق!

المجموعاتبحضقبلمنسرقسطةفيمحاصراالأثناءهذهفيا.لصميلوكان

عمروبنعامربقيادة،المشتركةويوسفالصميلإدارةعلىبالضمردمامتالتيالعربية

يمتطيعولمالصميلعلىالأمرضاقوقد.الزهريرواحةبنوالحبحاب،العبدري

فيحلالذيوالجوعالجفافبسبب،قرطبةفيأمرهلضعفينجدهأنالفهرييوسف

حرسهمنرجلاخمسينبنحوإلاوالركوبالخروجيستطيعيعدلم)نهحتىالبلاد

قضصرينكورتيفيجندهوأبناءجماعتهمنالنجدةطلبإلىالصميلفاضطر.فقط

هذينمنخرجتالتيالحملةفيساهموا،للصميليداالموالييقدمولكي.والبيرة

الفرصةلهمستتيحالحالبطبيعة،المساهمةهذهلىان.سرقسطةفيلنجدتهالجندين

يصحبهمفارسابئلاثينفساروا.عليهمعاويةبنالرحمنعيدأمروعرضالصميللمقابلة

سرالذيالصميلعنالحصارفكفيالحملةنجحتحيث،الرحمنعيدمولىبدر

مكافأةنالواالذينجملةمنأيضاوبدر،المواليهؤلاءوكان،بمنقذيهعظيماسرورا

الىعودتهمأثناءبسرهمالصميلالىالثلاثةالمواليزعماءباحوقد.المجزيةالصميل

أمرايعلىبالموافقةوذلك،لرأيهتبعاسيكونونبانهمقائلين،مشورتهوطلبوا،قرطبة

المسألة،فيبالسفكيرهم.Lpjjالأمر،أولفييجبهمفلم.يرفضهعماوالامتناعبهيقبل

يدسكناهممناطقإلىالمواليورجع.قرطبةيصلأنقبلشيءبأينفسهيلزململكنه

مرةالصميللرؤيةالفرصةلهمكانتحتىأسهربضعةهناكوانتظروا،وجيانالييرة

رحلتهبنتائجليحلمهافريقياسمالفيسيدهإلىبدرعادالودتذلكأثناهوفي.أخرى

"12(.الأندلسإلى

.3/35،لمقريا(11)
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فأمر،سرقسطةفيالمتمردينلإخفاعبالتهيؤواليهاانشغلفقد،الأندلسفيأما

أبيمنكلطلبفيوأرسلالكور،منالجندباستدعاءم733-أهـ/37754عامفي

لقتالالمتوجهةبالحملةالالتحاقعلىأميةبنيمواليلحثخالدبنادلهوعبدعثمان

بعدمفأخبراه،الفهرييوسفبصماعدةيرغبانالمواليزعيمايكنولم،المتمردين

معظمولأنالبلاد،فيالمستمرهالمجاعةسببالحملةفيللمساهمةجماعتهم)مكانية

لنجدةتوجهتالتيالانقاذحملةفيساركأنسبق،المساهمةعلىالقدرةلديهكانمن

لهماقدموفد.الشاقةالشتويةالرحلةتلكبسببمنهكونوهم،سرمسطةفيالصميل

لقلتهنظراالمبلغأخذرفضالكنهما،أتباعهمعلىلثوزيعهادينارألفمبلغيوسف

المالأمرفيفكرا،الواليغادراأنوبعد.المواليمنرجلخمسمئةإلىبالنسبة

دينار.الألفوأخذافرجعا،معاويةبنالرحمنعبدقضيةتسهيلفياستخدامهو)مكانية

يوسف،بجيشبالالتحاقمطالبتهمدونأتباعهما،علىالمالهذامنقسمأوزعاثم

يوسفعسكرم733أيار-أهـ/نيسان37الحجةذيوفي.الحاجةلوقتبالبقيةواحتفظا

وتوزيع،لجيشهالنهائيالتجميعلاستكمالجبانمنبالقرب(الفتح)مخاضةفيالفهري

يبلغحئىبإمهالهمعثمانأبوأجابه،المواليعنسألوعندماالجنود.علىالأعطيات

سنةلأن،سعيرهممنشيئايحصدواأنبعدوذلكبها،يلحقونهثمطليطلةالأمير

يخدعه،أنهذهنهإلىيتبادرولميوسففصدقه.رفاءسنةكانتم73و-أهـ/37754

طليطلة.إلىهووغادروالتهيؤ،الاسراععلىوحثهمالمواليإلىبالرجوعلهوسمح

هاكانالذي،الصميللمقابلةبقيابل.يغادرالمخالدبنادلهوعبيدعثمانأباولكن

وذكراهانفراد،علىالصميلمقابلةالمواليزعيماطلبوقد.المنطقةفيمعسكرايزال

مليا،فيهفكربلذلكيغفللم)نه.الصميلفأجابهما.معاويةبنالرحمنعبدبأمر

حقيقالرحمنعبدبأنيرىانهواعلمهمابعيدأ،ولاقريبأفيهيشاورولمأمرهوكتم

الأندلس.إلىللعبورويدعوانهلهيكتباأنوسألهماالأمر،لهذاومستحق،بنصره

يزوجبأنعليهيشيرسوف،الصميلأي،وإنه،التدخليستطيعلنيوسفبأنوأضاف

ذلكيوسففعلفإن(منهمواحدأالأخيريصبحوبهذا،الرحمنعبدمنبناته)حدى

فرحوقد.بالسيفإقناعهعليهمهالى،كرهومان،الجميعمنوالتقديرالشكراستحق

يعتقدانوهما،الصميلعندمنوخرجا،الشافيالجوابهذامثللسماعالزعيمان

خطتهما)13(.فيوفقاقدبأنهما

43؟2/:عذاريابن:ايضأانظر؟94-48ص،الأندلسفتح72؟-07ص،مجموعةاخبار()13
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يكنلمأنهيبدو،فيهوتروىالأمرفيفكرقدأنهالصميلإدعاءمنالرغموعلى

إلىجوابهأعطىحينماأنهفيروى.معاهـلةبنالرحمنعبدإزاءموقفهمنتمامامتأكدا

يكنولم،الفهريليوسفكارهوهواستيقظقدكان،الصباحذلكفيالمواليزعيمي

عثمانأبوغادرهأنفبحدولهذا)هـا".الرحمنعبددخولعلىموافقتهخطورةتمامايعي

منسيكونوماذا،الخطبرةنتائجهودرسبالأمرأكثرالصميلفكرخالد،بنايتهوعبد

منأولبالتأكيدلأنههو،امرهمنسيكونماذابل،الأندلسفيالعربيةالقبائلأمر

أحدبإرسالبادرحتى،ذلكالصميلأدركأنوماللبلاد.وزعامتهالقوينفوذهسيفقد

قغييرعنوأخبرهما،بنفسهإليهماوذهب،التوقفالأموفيالزعيسنإلىليطلبخدمه

فكرقدبأنهقائلا:موقفهلهماأوضحوقد.معاهـلةبنالرحمنعبدقضيةإزاءرأيه

من،معاويةبنالرحمنعبدأي،لأنه،تأييدهمنيتمكنلاأنهإلىوتوصلبالأمر،

وبضمنهم،الجزيرهزعماءكلعلىبنفوذهيطغىأنمنهافردأييكفيمويةأسرة

الذيالفهرييوسفبطاعةجميعاملزمونأنهمإلىانتباههمالفتكما.نفسهالصميل

بأنهبالقولامعهمحديثهالصميلواختتم.مطاليبهمهـشفذ،آرائهمإلىدومايخضع

است!حدادعلى،ذلكمع،ولكنهويحاربهالرحمنعبدعلىسيفهيسلمنأولسيكون

و)كرامهيوسفمواساةلهسيضمنوإنه،والولايةالسلطانغيرطلبإنأمرهفيلأعانته

.15()ابثتهمنوتزويجهله

الرحمن:عبددعوةونجاحاليمنيةالقبائلىبزعماءالاتصال

جنديمساعدةوبالتالي،الصميلمساعدةفيالأملالموالىزعيمافقدأنبعد

يضموذهكانواالذيناليمنيينبجماعةالاتصالسوىأمامهمايكنلم،ودمشققنسرين

ومن.وفلسطينوالأردنحمصفيالأجنادرجالومعظم،الأوائلالبلديينمنالكثير

اليحنيين،الزعماءمنبهيوثقمنكلفاتحابلدهما،إلىعودتهماطريقففيهنا

معاوية.بنالرحمنعبدإلىالأندلسفيالحكمبتحويلمشروعهماتأييدإلىودعوهما

السببويعودجدا.مشجعةاليمنييناستجابةوكانتكبيرا،نجاحاذلكفينجحاوقد

للانتصافالفرصةيتحينونشقندةفيهزيمتهممنذكانوااليمنيينأنإلىذلكفي

ولوسفالصميلإدارةمنامتحاضهم،ذلكإلىيضاف.ويوسفالصميلمنلأنفسهم

48.ص،الأندلسفت!ح71؟ص،مجموعةاخبار)14(

24.-2رص(القوطيةابن:ايفأانظر74؟ص،مجمرعةأنجار)13(
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منالصميلمؤيديلصالحممتلكاتهمبعضمنتجريدهماستهدفتالتيالمشتركة

جماعاتمنالكثيرإلىبالاضافة،اليمنيونهؤلاءكانولقد.ودمشققنسرينجندي

وقنسرين،دمشقجنديمنالقيسيينالأفرادبعضوحتىوالبربر،،الأوائلالبلديين

فسارعواالبلاد،فيسياسيتغييرأييفضلون،الصميلسياسةمنأيضانفرواالذين

)16(.الأندلسإلىالرحمنعبددخولتأييدإلىبالانضمام

وصولهعلىالعملفيفعجلوا،الرحمنلعبدالدعوةنجاحأميةبنيموالياستغل

فيالمتمردينعلىحملتهمافيمشغولينكاناوالصميليوسفأنوبخاصةالأندلسالى

عضوا،عشرأحدمنيتألفوفدمعدينارخمسمئةوأرسلواقاربأ،فابتاعوا.سرفسطة

بنتمامبرئاسةالوفدهذاوكان.أفريقياشمالمنرجعقدكانالذينبدريرافقهم

علىالمالينفقأنتمامعلىوكان.المواليمنمعطمهفيويتألف،الثقفيعلقمة

شيخهمعنديعيشكانالذينمغيلةبربرمنمضيفهعلىمنهويوزع،الرحمنعبدالأمير

الذيالمبلغبقيةمنكانتدينارالخمسمئةهذهأنبالذكرالجديرومن.المغيليقرةأبو

شاءتوقد،سرقسطةعلىزحفهفييرافقوهلكيالفهرييوسفمنالمواليأخذه

وعندالأندل!.)مارةيوسفينازعاخرزعيمنصرةفيالمالهذايستعملأنالأقدار

عنوأخبره،الرحمنعبدسيدهالىبدريذمهمأفريقيا،سمالإلىالوفدوصول

الىالرحمنعبدالأميرأبحر،مغيلةبربراسترضاءتمأنوبعد.الأندلسفينجاحهم

مدينةبينيقعصغيرميناءوهو،المنكبميناءفيفنزل،الاسبانيالشاطى

بنادلهعبدمنكلاستقبلهوقد.755rاهـ/أيلول83الثانيربيعفي،ومالقةالمرية

إلىثمومن،الفضتينفيخالدابنمنزلإلىأولأأخذاهاللذان،عثمانوأبيخالد،

.)17(طرشقريةفيعثمانابنمسكن

الأندلس:الىمعاويةبنالرحمنعبددخولى

منانصارهصفوفبيننشيطةحركةالأندلسإلىالرحمنعبدوصولاحدث

بخت،بنيوسفالحجاجأبوطرشفيمقرهإلىفجاءه.اليمنيينمنوغيرهمالموالي

رية،أهلمنالمذحجيعمروبنجدارمنكلعليهوفدكماكلها،الأمويةوجاءته

يزدادالرحمنعبدمعسكروأخذ.وغيرهم،حسانعبدةوأبر،الثقفيمسلمبنوعاصم

3.31/:المقري؟24/:عذاركطابن82؟-74ص،مجموعةاخبار:مارن)16(

.244/:عذاريابن؟60-74حما،مجموعةانجار24؟ص،القرطيةابن:انظر()17

59

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الرحمن،عبدبوصولالفهرييوسفعلموعندما.مكانكلمنوالأنصاربالمؤيدين

منأنهأجابالبيرةعاهلولكن،الداخلعلىبالقبضبأمره،البيرةعلىعاملهإلىكتب

كبيروعددمواليهقبلمنمحمياكانالرحمنعبدلأننظراالأمر،هذاتنفيذالصعب

فيالرحمنعبدفأخفوا،المراسلاتبهذهأميةبنيمواليعلموقد.المؤيدينمناخر

إليهفكتبوا،الفهرييوسفتضليلحاولوانفسهالوقتوفي.المجاورةالجبليةالمناطق

يوسف،الأميريظنكما،والولايةبالملكطمعآالأندلسإلىيعبرلمالرحمنعبدبأن

فعلاهاجمالبيرةعاملأنأخرىروايةوفي.مراليهبينوالأمانالثراءيطلبجاءبل

يوسفأعلموقد.عليهالقبضىالفاءمنيتمكنولمفزملكنه،وحماتهالرحمنعبد

أرسلتهرسولقبلمن،الأندلسإلىالرحمنعبدبنزولالمتعلقالموقفبهذا،وبكل

بجيشهعائداكانحينمايوسفإلىالرسولهذاوصلوقد.قرطبةمنعثمانأمزوجته

يوسفالصميلنصحوقد.هناكقادتهوأعدمالتمردعلىقضىأنبعد،سرقسطةمن

ولكنهذا،فيفعلايرغببوسفوكان.الرحمنعبدلملاقاةفوراالتوجهبوجوب

لا.المعسكرفيعظيماقلقاوسببت،الجيثرصفوفبينبسرعةانتث!رتالأنباءهذه

علىبهاقامواقدكانواحملةأثرمنمتعبينكانوالوسفأتباعمنالكثيرينوأنسيما

لقتلهماوالصميليوسفعلىساخطينمنهمالبمزكانكما،الباسكاوالبشكنسبلاد

فيالشروعيوسفجنودرفضفقدهنا،ومن.سرقسطةفيالمتمردينالقرشيينالزعماء

أما.رجالعشرةسوىاليمنأجنادمنمعهيبقولم،معسكرهوكادروا،جديدةحملة

ملواقدكانوالكنهمظلوافقد،والبيرةجيانجنديفيالشاميينيضمالذيالجيشبقية

لكن.أولأقرطبةإلىبالمضيدإقناعهيوسفعلىالأمرتهرينحاولواولهذاالسفر،

الجيثسفضوجه.يمكنمابأسرعالرحمنعبدمهاجمةفيالأولرايهعلىأصرالصميل

المتعذرمنجعلالأنهار،وفيضانالأمطاروهطولالمثمتاءحلولولكن،الغرضلهذا

)!ا(.قرطبةإلىبالرجوعجندهيوسفأمرلذلك،بالحملةالاستمرار

نأمنسمحهالىترامىماقرطبةالىالعودةعلىيوسفثجعالذيانويذكر

الممكنفمنهناومنبها،العيشلالتماسبل،بالامارةطمعأيدخللمالرحمنعبد

ويحملأعضاء،ئلاثةيضموفدأإليهفارسل.القتالمنبدلأمعهالمفاوضةتنفعأن

الوفدلدىوكانت.ديناروألفللركوبوحيواناتوخدهاملابستتضمننفيسةهدابا

كف)ذافيما،الرحمنعبدعلىيوسفبناتإحدىمنوالزواجالعروةبعرضتعليمات

97.-77ص،مجصوعةانجار:انظر)!ا(
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أبضاالرحمنعبدعلىعرضالوفدأنالىإشارةوهضاك.الأندلسب!مارةالمطالبةعن

الرسلساروقد.)91(ريةفيالأردنوجند،البيرةفيدمشقجندهما،منطقتينولاية

تركواحتى،ريةكورةأدنىفيطء،5أرشإلىوصلواإنماولكنهم،طرشنحو

إلىالتوصلعدمحالةفيقرطبةإلىبهايرجعأنعليهكانحيثالهدايا،معأحدهم

والسلموالمصاهرةالصلحبعرضتعليماتيحملالوفدوكان.الرحمنعبدمعاتفاق

عثمانابيمنالأميرفطلب،ذلكقبولإلىهؤيديهبعضمالوقد،الرحمنعبدعلى

نتائجعنراضيايكنلمعثمانأباأناويبدو.بالقبوليوسفرسالةعلىيجيبأن

وألقى،الرسالةعلىالردبشأنالرسلأحدمعخصامأافتعلفقدولهذا،المفاوضات

خيرفاتحةهوالحادثهذاانالرحمنلعبدالأمويونالمواليذكرثم.عليهالقبض

وحاولوا،الثانيالرسولسراحأطلقواثم.الفهرييوسفعلىجميعالهمونصر

نجبأعلموقدالأخير،لكن،أرشفيالمالثالرسول!معالمخلفةالهداياعلىالاستيلاء

)02(.قرطبةإلىبالفرارنجح،الخصام

:الفهرييوسفمعالصراعوبدءالرحمنعبدأنصاوتنظيم

ولاالأمر،منالدقيقالصميلموقفيعرفونأميةبنيمواليزعماءكانلقد

فورشرعوافقدهناومن.الطرفينبينوسطحلإلىالتوصلبإمكانيةأبدايعتقدون

الجماعاتمختلفمعالاتصالاتمنبسلسلةبالقيامالأندل!إلىالرحمنعبدوصول

جندتأييدضمنحيثريةكورةإلىبختبنيوسففتوجه.المجاورةالمناطقفي

فقدعثمانأبوأمأ.سذونةفيفلسطبنجندالىخالدبناللهعبدساروكذلك.الأردن

كانتولقد.لنصرتهجاؤواالذينأولئكوينطم،الرحمنعبدبأمرليهتمطرشفيبقي

وقفافقد،ودمشققنسرينجنداأماجدا،مشجعةانفأالمذكورينالجندينفعلردود

الرحمن.عبدالىانضمواالذينأفرادهمابعضباستثناء،والصميليوسفجانبإلى

فيكثبربنمؤيدينتوفرلحدمالبيرةكورةمغادرةالرحمنوعبداميةبنيمواليقرروقد

وشذونةريةفياليمنأهلتضمالتيالأجنادالىالسيرخطتهموكانت.الكورةهذه

رية.كررةإلىفارصبستمئةفساروا.وحمصوفلسطينالأردنأجنادأي،راشبيلية

جامعخطيبمنوطلب،الرحمنعبدعمرو،بنجدار،الأردنجندقائدأيدوقد

.52ص،الأندلىفتح45(2/:عذاريابن;91(
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لعبدولخطبالفهرييوسفيخلعأن،ريةكورةقاعدة،Archidonaأزشذونة

الذي6070(آذار1388/)سنةالفطرلعيدالأولاليومفيوذلك،معاربةبنالرحمن

علىالرحمنعبدباسمخطبةأولهذهفكانت،المدينةهذهإلىالأميردخولصادف

للأميرالولاءيمينوأقسمواالقرارهذاأرسذونةأهاليكلأيدومد.الأندلسمنابر

مبعوثاخلالهاأرسلوا،رلةفييوماعشريننحوومواليهالرحمنعبدوأقامالجديد)21(.

وقد(.الحاليةرندة))قليمتاكرنامنطقةفيالبربرزعيم،عوسجةبنالرحمنعبدإلى

منالأمويينمواليمنبربريفارسأربعمثةوقدم،الرحمنعبدتأييدعلىالأخيروافق

يزيدمواليمنالموالىهؤلاءوكان.الرحمنعبدبقواتفالتحقواتاكرنافيالخليعبني

البربر،منالجماعةهذه)ن.الرحمنعبدولاءفيفأصبحوا،الملكعبدابن

جميعاكانوا،معاهـلةبنالرحمنعبدقضيةأيدتالئيالأخرىالبربريةوالجماعات

منالمعتدلةاليمنيةالعشائرمعالتعاونبأناعتقدوالأنهم،اليمنيينمعبالتنسيقيعملون

فقد.لصالحهمالوضعتحسينعلىبالتأكيديعملسوفالأندلسفيالنظامتغييرأجل

أيضأ،لليمنيينبالنسبهالحالهوكماللأرض!،وحيازتهمالبربرممتلكاتتأثرت

ساندت،الأخرىالناحيةمنولكن.البلادعلىالمطلقةوسيطرتهالصميلبإجراءات

حلفاءهم،الحالبطبيعةهؤلاء،وكان.والصميليوسفالبربرمنأخرىجماعات

استمرار-والبيرةجيانجنديفيالشاميينمثلهذافيمثلهم-فضلواالذينالمنتفعين

)22(.القائمالوضع

سذونة.إلىريةغادرحينمافارسألفينحوإلىالرحمنعبدمزيديعددوكل

بنيمنوهم،مغيلةقبيلةمنالبربرمنكبيرعددإليهانضمالأخيرةالكورةهذهوفي

الرحمنبعبد،الكورةبهذهمستقرينكانواالذين،فلسطينجندقادةؤق!-رحب.الراس

المستقرينبقيةدالى،إشبيليةفيحمصجندإلىالمواليأرسلسذولةومن..وأيدوه

توجه،بالموافقةهؤلاءردجاءأنوبعد.إلحهمبمسيرتهميخبرونهمالبلاد،غربفي

كانتالتيبمورور،طريقهمفيمرواوقد.إسبيليةإلىوأنصارهومواليهالرحمنعبد

طاعةفي،البرن!ميشجرةبنإبراهيم،زعممهممعدخلواالذينالبربرمنللعديدمقرأ

اليمنمينقبلمنبهرحب،)شبيليةإلىالأموياياميروصلوعندما.الرحمنعبد

أبورأسهموعلى،المضطقةهذهسادةاستقبلهوقد.سواءحدعلىوالبلديينالشاميين

.25ص،القوطيةابن)21(

.426صوالاستقرا!،الفتح،طهالواحدعبد:تارن)22(
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الطاعةيمينلهأقسمواحيث،الحضرميملامىبنوحيوة،اليحصبييحيىالصباح

والبربر،اليمنيينمنإليهانضمبمنالرحمنعبدقواتازدادتولقدوالولاء)ء(.

أرادالأثناءهذهوفي.المشاةمنكبيروعددفارسالافثلاثةنحومننتألففأصبحت

منبمؤيديهمافسارا،حمصجندفيوهوالرحمنعبديهاجماأنوالصميليوسف

متوجهاإسبيليةغادرحتىبهذاالرحمنعبدسمعإنماولكن.والبيرةفنسرينجندي

كانااللذان،والصميليوسفأدركولما.مفاجئبععكلعليهاالاستيلاءبغيةقرطبةإلى

بالعودةشرعا،الرحمنعبدغرضالكبير،الواديلنهرالاخرالجانببمحاداةيسيران

الوادينهرسوىيفصلهمالالرجهوجهاالجيشانتقابلوهكذا.قرطبةإلىفورا

وحمص،وفلسطينالأردنأي،الرحمنلعبدالمرافقةالثلاثةللأجنادكان.الكبير

الصباحأبوبادرفقدلهذا،خاصعلمالأمويللأميريكنلمبينما،الخاصةألويتها

)قليمفيهذاوحدث.رمحعلىمثبتةعمامةمنيتألفبسيطالواءلهوعقداليحصبي

بنويسكنهاكانالتي،البحريييننولةبلدةمنبالقرب،)سبيليةكورةفيTocinaطشانة

لخم)24(.قبيلةإلىينتمونالذينبحر

قرطبه:الرحمنعبدودخولالمصارةمعركة

كانفقدولهذا،الوفتذلكفيارتفأعهاأقصىفيالكبيرالوادينهرمياهكانت

قىطبةلدخولمتلهفأكانالرحمنعبدولكن.النهرعبورالجيشينعلىالمستحيلمن

فيالنار)يقادإلىعمدلذلك،المدينةفيالموجودينأميةبنيمواليتأييدعلىليحصل

يوسفويسبقيسيرأنالظلامجنحتحتحاولثم،مقيمأنهيوسفليوهممعسكره

المفاجىء،لرحيلهالصميلوصاحبهيوسفتنبهلولاتنجحأنخطتهوكادت.قرطبةإلى

فكلما؟قرطبةإلىللوصولالجيشينبينالسباقفابتدأ.المدينةلإنقاذعائدينفأسرعا

الجهةفيالاخرعسكر،الجيشينأحدعسكروكلما،يوسفسارالرحمنعبدسار

منبالقربAlmazaraالمصارةعنديوسفجبشتوقفوأخيرا.النهرمنالمقابلة

الفشلهذاأدىوقد.المدينةدخولفيفشلالذيالرحمنعبدلمنافسهمواجهأقىطبة

كانواالذينهزلاء،منالرعاعبينخاصوبشكل،الرحمنعبدجيشفياستياءإلى

فيوقلةصعوباتمنلاقوهعماتعويضابخيراتهاوالتمتعالحاصمةدخولفييأملون

.53ص!،الأندلسفتح؟84-83ص،مجموعةاخبار؟22،25-21ص،القوطيةابن23()

.54ص!الأندل!،فتع84!ص،مجموعةاخبارأيضا:وانظر26؟ص،القوطيةابن()24
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كانتالتيالنباتاتبعضسوىطريقهمفييجدوالمأنهمحيثالمسير،أثناءالطعام

.)23(ومرطبةإسبيليةبينالطريقعلىالربيعفصلفيتنمو

السادسالائنينيوممن-النهرءaمستوىينخفضحتىأيامثلاثةالفريقانانتظر

أيارمنعشرالرابعإلىعشراهـ/الحادي38عاممنهالتاسعالخميسإلىالحجةذيمن

إنهاءهو،الأول:أمرينعلىانتباههيركزالرحمنعبدكانالمدةهذهوفي.م763

يتألفالتيالمختلفةالعسكريةالفرقعلىالقادةوتعيينقواتهبتنظيمالخاصةالترتيبات

قبلمنالهجومخطرإلىالتعرضدونالنهرعبورمشكلةهوالاخروالأمر،جيشهمنها

منالخيالةعلىالكلبينعيمبنالرحمنعبدفعين.الآخرالطرففيالمعاديالجي!ش

والبربرأميةبنيمثاةعلىوأقام.اليمنيينمنالمشاةعلىاللخميوبلوهة،الشامأهل

والخوضللعبورسراويلهخلعأنللقتالحماسهمنبلغالذي،الثقفيمسلمبنعاصم

الملكعبدبنحبيبأميةبنيخيلعلىوجعل.بالعريانلذللةفسمىالنهر،في

عهدوأخيرأ،البرنسيشجرةبن)براهيمالىالبربرفرسانقيادةأعطىكما،القرشي

.عثمانبنادلهعبيدعثمانأبووهو،المواليزعماءأحدإلىكلهالجيثربلواء

رإجراءالفهريبيوسفالاتصالفيالرحمنعبدشرعفقد،الثانيةللمشكلةوبالنسبة

الرحمنعبدفأرسل.الطرفينبينسلميحلإلىالتوصلبشأنمعهتمويهيةمفاوضات

إلىوجندههوعبورهفييعارضألأورجاه،السابقةسروطهبقبرلينبئهيوسفإلىوفدا

جازتوقد.للمفاوضاتتسهيلاجنبإلىجنبأالطرفانليكونالنهرمنالاخرالجانب

بإرسالأيضابادربل،الرحمنعبدجيثىعبورعلىيعترضفلم،يوسفعلىالحيلةهذه

الصلحبتماميشكونلاليلتهمالجيشينجنودقضىوهكذا.لاطعامهمإليهموالبقرالغنم

منلتمكينهوسيلةسوىتكنلميوسفمعالرحمنعبدمفاوضاتولكن.الطرفينبين

الباكرالتالياليومصباحفيهاجمحتى،الهدفهذالهتحققأنوما.بسلامالعبور

علىيوسفجيشم(756أيارمنعشرالخاس!اهـ/38الحجةذيمنالعاشر)الجمعة

ثلاثةالفورعلىالمشاةأمرفتولى.كاملينوتنظيماستعداددونللقتالواضطره،غرةحين

أما-الفهرييوسفبنادلهوعبد،الصميلبنوجوسن،كنانةبنكنانةوهم،القادةمن

يوسف،موالىأحدتزعموقد،الكلابيعبيدبنعليإلىقيادتهافأعطيتالشامأهلخيالة

البربر)،2(.منوحلفائهيوسفمواليقيادة،سؤديخالدواسمه

.86ص،مجمرعةانجار:انظر)25(

.88ص،نفسهالمصدر(26)
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عبدفرسانفيهاالتحمقصيرةالمعركةوكانت،المصارةمنبالقربالمتالنشب

أرضمنفىفمدهناومن.وهزموهالوسفلمواتالألمنوالجناحبالملبالرحمن

المذكورلنالثلاثةالمشاةقادةوقتل،والمواليالبربرمنوأتباعهسوديخالدالمعركة

الموقف،يتدارلنبأن،الكلابيعليبنعبيدالأيسر،الجناحقائدحاولوقد.أعلاه

رجاله.منالكثيرمعأيضأهوفقتلالرحمنعبدفرسانأمامالصمودمنيتمكنلملكنه

يوسفأما.جيانفيجندهإلىالهربسوىالكلابيحاتمبنالصميلأماميكنولم

قادةأحدمنعهلكن،قرطبةإلىالدخولوأراد،المعركةمنالاخرهوفىفقد،الفهري

ى.)7البيرةأوطليطلةإلىالالتجاءإلىفاضطرالبربر

مسجدهافيالجمحةصلاةادىئم،قرطبةالىالرحمنعبددخلالانتصاربحد

هذهجيشهفيالعناصربعضاستغلتوقد.الطاعةعلىأهلهابايعهحيث،الجامع

يوسفسكناماكن،خاصوبشكل،المدينةنهبفيفشرعتالجشعوملكها،الفرصة

فيالصميل)قامةمقراليمنيةطيءعشيرهمناثنانهاجموممتلكاتهما.والصميلالفهري

يحويصندوقاالثمينةايأشياءجملةمنوأخذا،ونهباه،قرطبةمنمقربةعلى،سقندة

فيجرتالتيوالنهبالسلبباعمالالرحمنعبدعلموعندمادينار.الافعشرة

الموقفهذاولكنأصحابها.إلىالأموالمنأخذماواعادةعنها،بالكفأمر،المدينة

قبيلتهإلىبالتعصبواتهموهاليمنيونكضبوفد،الرحمنعبدأنصاركلبتأييديحظلم

خيبةمنالرغمعلى،بموقفهوقبلواموافقتهمعدمأخفوافقدالعقلاء،القادةأما.فريق

الرحمنعبدتأييدمنالأولاليمنيينغرضأنإلىهذافيالسببويحود.فيهأملهم

والممتلكاتالمصالحمنالمزيدعلىوالحصول،والصميليوسفمنالتخلصكان

أرادفقدهناومن.تقديراتهمخطأأثبتالرحمنعبدموقفولكن.النظاملتغييرنتيجة

ليتمكنوا،الأمويينمواليهوعلىعليهوالانقلابضدهسريعبعملالقيامقادتهمبعض

من،الأندلسغربزعيم،اليحصبيالصباحأبووكان.وحدهمبالأندلسالاستثثارمن

إلىبسرعةالمزامرةأفسيتفقد،ذلكومع.الأمرهذاإلىالداعيناليمنيينالقادةأهم

وعين،سرطةفأنشأ،الجديدةودولتهنفسهلحمايةفوريةإجراءاتفاتخذ،الرحمنعبد

ولائهاعلىظلتالتيقضاعةإلىينتميكانالذي،الكلبينحيمبنالرحمنعبدعليها

أيضاواختار)!(.الرحمنعبدالأميرعهدفي)نشاؤهيتمرسميمنصبأولوهذا.له

./247؟عذاريابن19،ص،مجحوعةانجار912ص،القرطيةابن:انظر)27(

685.ص،الأندلسفجرقارناةه9؟ص،مجحوعةاخبار03؟ص،القوطيةابن:انظر)28(
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قرطبة.فىالأمولينبموالىنفسهأحاطكما،مواليهمنالخاصحرسه

الأندلس:فيالأمويهالامارةوقيامالولايةعصرنهاية

محركةفيمماويةبنالرحمنعبدانتصارأثرعلىالأندلسفيالأمويةالدولةقامت

م.736أيأرأهـ/3814سنةالحجةذيمنالعاسرالجمعةيومفيقرطبةودخولهالمصايىة

علىالأمرأوليسيطرأنالأمويالأميريتمكنلمالانتصار،هذامنالرغموعلى

علىشجعهمامما،المؤيدينمنالكثبروالصميلليوسفكانفلقد.كلهاالأندلس

إلىطريقهفيكانعندمايوسفإلىجاءتوقد.السابقسلطانهمااستعادةمحاولة

وفي.فارسبخمسمئةتقدر،الرحمنعبدابنهبقيادة،الشرقيالشمالمننجدةطليطلة

.كثيرةتعزيزاتلهقدمالذي،عروةبنهشام،الفهريحاكمهاتأييديوسفنالطليطلة

فالتقيا،.هناكأتباعهيستنفرالصميلكانحيثجيانإلىالقواتهذهيوسفقادوقد

معاوية.بنالرحمنعبدالأميرعليهاعينهالذيالعاملمنهاوطردا،جيانعلىواستوليا

المجأورة.الجبليةالمناطقإلىالفرارعلىأيضاعاملهاوأجبرا،البيرةإلىساراثم

نأقبلإليهماالسيرمنلهمفرلاأنهوجد،الرحمنعبدالىالأنباءهذهوبوصول

معهوترك،قىطبةعلىعثمانأبأاستخلفوقد.الجديدالوضععلىخطرهمايستفحل

عبدبغيابيوسفعلم)نماولكن.اليمنيينمنالمدينةأهلوسكانالمواليبمض

قرطبةبمفاجأة،ماردةفيكانالذيزيلد،أبيابنهإلىأوعزحتى،قرطبةعنالرحمن

فوروغادرهافيها،البقاءمنيتمكنلملكنه،مهمتهفيالأخيرهذاونجح.واحتلالها

أعادوقد-معهأسيراعثمانأبيبأخذمكتفياإنيها،الرحمنعبدالأميربرجوعسماعه

جد،عليبنعامرهو،موثوقرجلإلىبحراستهاوعهد،المدبنةتنظيمالرحمنعبد

وجد،هناكوصلوعندما،البيرةنحوحملتهلاسنكمالمضىثم.الرصافيينفهربني

علىقدرتهمابعدمأحساأنهماويبدو.للمفاوضاتمستعدانوالصميليوسفأن

اتفاقعقدإلىالتوصلوتم.الرحمنعبدمعالصلحففضلا،المقاومةفيالاستمرار

بعبدوالصميليوسفمنكلبموجبهاعترفم،757هـ/014سنةفيالطرفينبين

وأملاكهما،أموالهمابكلاحتفاظهمامقابل،الأندلسعلىأميرامعاويةبنالرحمن

ووافق،الشروطبهذهالرحمنعبدرضيوقدأنصارهما.جميععنالعامالعفوواعلان

رهينتينليبقيامحمدا،الأسودوابا،الرحمنعبدزيدأبا،ابنيهيستودعهأنعلىيوسف

سراحالرحمنعبدفاطلق،الأسرىتبادلاكما.السلامويسمود،الأمورتهدأحتى

)طلاقمقابل،طرشفيالمفاوضاتفشلأثرعلىسجنالذيالرسولزلد،بنخالد
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العاصمة،إلىالجميععادثم.)912قرطبةعلىالهجومفيأسرالذي،عثمانأبيسراح

بلطفالجميعالرحمنعبدوعامل،الزمنمنلفترةيرامماخيرعلىالأموروسارت

ولايته،أثناءعندهلهمبحقوقمطالبتهالسابقالواليبعفأعداءحاولوقد.وكرم

أمامبمقاضاتهماوطالبوا،وممتلكاتهمأراضيهمعلىوالصميلهواستولىقدأنهوادعوا

ضدهما،سيتحيزالقاضيأنيحسبونهؤلاءوكان.التجيبييحيىبنيزيدالقاضي

مشمولينفظلابراءتهما،وأظهر،بالحقإلاأمرهمافييقضولم،نفسهتمالكولكنه

الأمير)03(.لإكرامبرعاية

يحظلمقرطبةفيالجديدالوضعلأن،المنوالهذاعلىتستمرلمالأمورولكن

العهدفييتولونكانواالذين،هاشموبنيفهربنيمنالقرسيةالأسرمنالكثيربتأييد

الأمير،مواليإلىالرئيسةالمناصبهذهتحولتوقد.البلادفيالمناصبأرفعالسابق

المعروف،مروانبنعمربنالملكعبدمثل،المشرقمنجاءواالذينوأفربائه

بدأتفقد،هناومن.مروانبنالعزيزعبدبنوجزيء،ايثهعبدوابنه،بالمرواني

يوسفأذعنوقد.الجديدالأميرعلىالفهرييوسفبتحريضالمتضررةالجماعات

علىحملهمفيفشللكنه،الشاميينوالأجنادالصميليستميلأنوحاول،لضغطهم

منيوسففرفقد،هذإمنالرغموعلى.الجديدالنظامعلىالتمردفيمعهالاستراك

هذهفيفثاروا،وطليطلةوماردةلقمتفيوالبربرالبلديينبعضيغريأنواستطاعقرطبة

كانتالتي)شبيليةمدينةعلىيستوليأنيوسفحاولوقد.مأهـ/41758سنةالنواحي

بقدومسمعأنماولكنه.المروانيالملكعبد،الرحمنعبدالأميرعمابنقبلمنتحكم

وقد.الرحمنعبدللقأءومضى،إسبيليةعنالحصاررفعحتى،اليهالرحمنعبدجيش

منكلبينيقعأنخشيالذي،يوسفمورور،حاكم،اللهعبدوابنه،المروانيلاحق

عنالمعركةوأسفرت،الأخيرالجيشفهاجم،وابنهالمروانيوجيش،الرحمنعبدجيش

هذهإلىالوصولمنيتمكنلمولكنه.طليطلةالىأيضاهووفراره،يوسفرجالهرب

أبناءأحداستطاعفقد.عليهاعاملاكانالذيعروةبنهشامقريبهالىوالالتجاءالمدينة

بعدعلىالطريقعلىويقتلهعليهبتعرفأن،الأنصاريعمربنأدئهعبدويدعى،الأنصار

عبدالأميرعلىيوسفبرأسالأنصاريادلهعبدأقبلثم.طليطلةمنمتراتكيلوستة

ولما.سنهلصغرالسجنفيالآخرالابنوأبقى،يوسفبنزيدأبيبفتلفأمر،الرحمن

بأنليصذقيكنلمالرحمنعبدفإن،المؤامرةهذهفيمشتركاالصميلأبناءأحدكان

49.-روص،مجموعةأخبار()92

5.9-49ص،نفسهالمصدر)03(
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نفسه.تلقاءمنالعملبهذافامالأخيروأنالتمرد،فييوسفبخطةيعلملاكانالصميل

القبضعليهوألقى،بوسفهربعلىوبالتستر،التدبيربهذاالصميلاتهمفقد،هناومن

عبدمنبتدبيرمخنوقاسجنهفيالصميلقتل،وابنهيوسفمقتلوبعد.قرطبةفيوسجنه

الأولالعصريديهعلىوانتهى،الرحمنلعبدالجوصفاوهكذا.)38"الداخلالرحمن

بذلكمؤسسا،للبلادالشرعيالحاكموأصبح،الؤلاةعصروهو،الأندلسفيللعرب

.قرونثلاثةنحوالأندلسحكمتمستقلةاموية)مارة

:المقري/94؟2:عذاريابن!61صالأندل!،فتح،101-001ص،نفهالمصدر.افظر)31(

3/.36_35
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إل!ض!لث!فا

الامويينايأمراءأعمال

والاسققرارالسلطةتثبيتفي

المصارة،معركةفيمعاويةبنالرحمنعبدبانتصارالأندلسفيالإمارةعهدابتدأ

بل.الولاةعهدفيكانتكماالمشرقفيالاسلاميةالخلافةتتبعالأندلستعدولم

منواحدكلوكأن.بعدهمنوذريتهالرحمنعبدحكمهاسياسيامستقلةإمارةأصبحت

دخلمنأوللأنهب)الداخل(،لقبفقد،الرحمنعبدأما.أميرايسمىحكامها

عنلهتمييزأ،الأولالرحمنعبدباسمأيضايعرفكما.أميةبنيمنوحكمهاالأندلس

الأوسط،أوالثانيالرحمنعبدوهما،الرحمنعبدباسمالأندلسحكمااخرينأميرين

الرحمنعبداستمرفقد،الروحيةالناحيةعنأما.ادلهلدينالناصرالثالثالرحمنوعبد

نأيلبثلملكنه،المشرقفيللحباسيينوالدعاءبالخطبةالزهنمنقصيرةلفترةالأول

بسوءوذكره.بذلكالمروانيعمربنالملكعبدعليهأشارأنبعد،لهمالدعاءقطع

قطعلكنهالأمر،أولترددالرحمنعبدأنالمقريويذكر.أميةببنيالعباسيينصنيع

جعفرأبوللخليفةالخطبةيقطعلمإذابالانتحارالمذكورالمروانيهددهحينالدعاء

أشهر)1(.عشرةباسمهخطبأنبعدالرحمنعبدفقطعهاالمنصور،

خليفة،نفسهيلقبلمأثهإلا،للحباسيينالخطبةقطعقدكانوإنالرحمنعبدولكن

بلقبتلقبهعدمفيالسببويعود.!الخلائف)ابنلقباسمهإلىأضافبأنواكتفى

الخليفةوأنتتعدد،لاواحدةالإسلاميةالخلافةبأنيثصعرونكانواوخلفأءهلأنه،خليفة

والشامالحجازيملكلمنإلايكونلا،المؤمنينبأميرالملقب،للمسلمينالشرعي

ويضيف.)2(والفتحاليلةواهل،الدولةومراكزالعربديارهيالتيوالمواطن،والحراق

)1(

)2(

كليمامجلة،صفلثوتيد.:تحقيق،الحروسنقط،حزمابن:أيضأوانظر95؟/3:المقرجما

35؟1/؟السبراءالحلة75؟ص،5191()2،العدد،13الحجلد(،القاهرة)جامعةالآداب

.201ص،والأندلىالمنربتاريغفى،العبادي

-:وقارن،لمح!8ص،بيروت،الحربيالتراثإحياءدارنشر،خلدونابنمقدمة،خلدونابن
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لمأنهيبدولكن،دينيلقبأيضاوهو)3(،إماملقبالرحمنعبداسمإلىالمؤرخينبعض

الرحمنعبدخلفاءواسنمر.الخليفةلقبيعنيهالذيبالمفهوميستعملرسميالقبآيكن

فيالأمويةالخلافةأعلنالذي،الثالثالرحمنعبدمجيءحتىالحالهذاعلىالأول

بعد.فيماسنرىكما،م316929./سنةالمؤمنينأميربلقبوتلقب،الأندلس

السلطةبنقلوذلك،الأندلسإلىالوراثيالحكمصيغةالأولطالرحمنعبدنقلوقد

تكنلملكنها،المشاكلبعضالعمليةهذهصاحبومد.بعدهمنوأحفادهأولادهإلى

.النظامهذااتخاذعننجمتخطيرةأمور،الاسلاميالمسرقفييحصلكانماتضاهي

هـ/172سنةوتوفيالعهدلولايةبديلنظامإيجادفيفشلقدالأولالرحمنعبدأنويبدو

aseسنادفيترددأنهإلىالرواياتوتشير.الأمرلهذاحاسمقرارال!يتوصلأندونم(

وأصبحالأندلسإلىبأبيهلحقئم،الشامفيولدالذيسليمانالأكبرابنهإلىالعهدولاية

جارلةمنالأندلسفيالمولودهشامالآخرابنهإلىأو،طليطلةمدينةعلىحاكماأخيرا

ابنهمنطلبالرحمنعبدأنالمؤرخينبعضولزعم.ماردةمدينةسؤونوتولى،اسبانية

منيمبقمنإلى،وفاتهحالةفي،الأمارةيسلمأن،بالبلنسيالمعروفايثهعبدالثالث

وعفافه،،دينهفضلفله،هثصاماليكسبق)فإنةقائلا،قرطبةالىالدخولفيالأخوين

الشاميينوحب،ونجدته،سنهفضلفله،سليمانإليكسبقوإن؟عليهالكلمةواجتماع

نأ،الحالبطبيعة،يعقلولا.القصرودخلالإمارةفنالسليماذ،قبلهشامفقدم.له!)ه(

الدولةأركانأقامالذيالقويالدولةرجلوهو،الشكلبهذاالعهدولايةالرحمنعبديترك

لمسليمانولكن.وفاتهقبلالمنصبلهذاهشامالأميرعينأنهبدولابالأندلسالأموية

عبدالئالثالأخوانضم،الأخوينبينالحربوقامت،طليطلةفيفثار،الأمربهذايعترف

.المغربإلىونفيهحا،اللهوعبدسليماذبهزيمةالأزمةانتهتوقد.سليمانإلىالبلنسيالله

فرجع،الأولالحكمابنهوتولي،م7واهـ/086سنةهشاموفاةحينالمشكلةتجددتوقد

أيضآالمرةهذهثورتهماوانتهث.بالإمارةمطالبينئانيةمرةوثارا،اللهوعبدسليمانعماه

ابنمعالصلحعقدإلىاضطرفقد،ادلهعبدأما.مهـ/184008سنةسليمانوبمقتلبالفشل

بالبلنسي)3(.يعرفصارهناومن،بلنسيةمدينةفي)قامتهوحددعنهعفاالذيالحكمأخيه

)3(

)4(

)5(

.301ص،.المرجعهالعبادي

./254:عذاريابن؟11ص،العذري

الخاصالقسم،بروفنسالليفي:تحقيق،الأعلامأعمال،الخطبابن61؟2/:عذاريابن

.11ص،ا569،يروت،باسبانيا

.71-63،07-262/عذارجماتابنانظر
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دونيسيرذلكبعدالإمارةعهدفيالأندلسفيالعهدولايةنظاماستمروقد

الإمارةإليهفانتقلتالعهد،بولايةالرحمنعبدابنهإلىهشامبنالحكمفعهد،مشاكل

بنمحمدالأميرابنهالأوسطأوالثانيالرحمنعبدبعدتولىثم.معارضةأوضجةدون

حكمالذيبحمدبنالمنذروهما،أبنائهمناثنينإلىالإمارةانتقلتالذيالرحمنعبد

الأميروعهدعاما.وعشرينخمسنحوحكمالذيمحمدبنادلهوعبدتقريبا،سنتين

الله،عبدبنمحمدبنالرحمنعبدوهو،.0احفااحدالىبعدهمنبالحكمايثهعبد

عهودمنجديدعهدوابتدأ،الخلافةأعلنتعهدهوفي،قرننصفنحوحكمالذي

الأندلس:فيالأمويينالأمراءبأسماءثبتيأتيوفيما،الأندلسفيالعرب

)الداخل(الأولالرحمنعبد-ا

788r-755هـ/913-172

ولا19هشام-2

م697-788هـ/172-018

الأولالحكم-3

822r-7و6هـ/185-602

)1،وسط(الثانيالرحمنعد-4

م832-822هـ/238-2ه6

ولا19محمد-؟

886r-852هـ/27ر-238

محمدبر!المنذر-6

Haag-886هـ/273-275

70،

لحمدبناللهعبد-7

م129-888ب/275-003

اناصر(الرحمنعبد)والدمحمد

يجكملم

)الناصر(الثالثالرحمنعبد-8

م619-129هـ/ر05-3!و

الإصلامبةالعربيةالخلافةأعلتعهدهوفي

289cهـ/316عامالأندل!في
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الاضطلاعمنوالنمكنالقدرةمنواحدمسنوىعلىجميعاالأمراءهؤلاءيكنلم

والتوطيدالتأسيسمرحلةفيكبيردورلهمكان،أمراءعدةمنهمتميزفقد،الحكمبشؤوذا

،الأولهشامابنهمنوكل،الأولالرحمنعبدالأميرمنهمبالذكرنخص،العهدلهذا

إرساءفيوحكمتهبنبوكهالثانيالرحمنعبدالأميرامتازكما.الأولالحكموحفيده

بالاستقرارتميزتحمقبةإلىبالبلادووصل،الأولالرحمنعبدوضعهاالتيالقواعد

والثوراتبالفتنالاخرودأالأمراءانشغلوقد.والاقتصاديوالحضاريالسياسيوالازدهار

فيتعيشالتيالاجتماعيةوالثمرائحالجماعاتمخلفقبلمنالدولةعلىتقومكانتالتي

الأمراء،هؤلاءومنالبلاد،وحدةلتحقيقمريرصراعفيحكمهمسنواتفقضوا.البلاد

وكذلك،حكمهمنالأخيرةالسنواتفيخاحمهوبشكل،الرحمنعبدبنمحمدالأمير

بوجهالأمراءانجاراتأهمعلىالتعرفيأتيفيماوسنحاول.ادلهوعبدالمنذرالأمبرينابنيه

والخارجي.الداخليالصعيدينعلىوألاستقرار،السلطةتثبيتسبيلفيعام

الداخ!:الصعيدعلىالأمويةالسلطةلتثبيتالأمراءانجازات-أ

القبيلة:سلطةمحلالدوللأسلطةواحلالىالحكممفهومتغييرمحاولة-ا

للبلاد،أميرأووالوجودمنالرغموعلى،قبليةالولاةعهدفيالسلطةكانت

والامتيازاتالمصالحعلىللحصوليسعىالذيلزعيمها،تخضعكانتقبيلةكللكن

بعضوكانت.السياسةلهذهوفقاوالقبائلالعشائربقيةمعهـشصرف،قبيلتهولأفرادله

الصميلموقفسبقفيمارأبناولقد.القبائلمنبغيرهاتنكلبالسلطةتنفردعندماالقبائل

ومن.شقندةمعركةفيعليهاانتصارهمابعدسيمالا،اليمنيةالقبائلبقيةمنويوسف

البلاد،علىالقويةالسيطرة،الأولالرحمنعبدسياسةأهدافأهممنكانفقدهنا،

القبائل.سلطةمحلبالأميرممثلةالدولةسلطةداحلال،القبائلرجالنفوذمنوالتقليل

الرحمنعبدالأميرنرىلهذاومنازعاتها،القبائلسلطةفوقكانتالدولةسلطةأناولما

منوالانتقامالفوضىمنجوخلقحاولواحينمامؤيديهإزاءحازماموقفايقف

عبدسكوكازدادتوقد.قرطبةالحاصمةبنهبوذلك،المصارةمعركةفيالمهزومين

اكتشفعندما،وزعماثهمالقبائلرجالعلىألاعتمادجدوىفيالأولالرحمن

والصميل.يوسفعلىانتصارهبعدالأولىالساعاتفيمنهللتخلصمؤامرتهم

منبالمؤيديننفسهوأحاط،الجديدةللدولةللشرطةجهازأولتأسيسفيففكر

بالمناصبالأجنادمنالموالينالقادةوبعض،أقربائهالىعهدكما،الأمويينموالي

إلىالرحمنعبداضطر،الأمرأولفيالمؤيدينهؤلاءلقلةونظرا.البلادفيالحساسة
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فعين،اليمنيينخاصوبشكل،القبائلقادةويسترضي،للظروفنفسهيكيفأن

يخططكانالرحمنعبدولكن.إشبيليةمدينةعلىحاكمااليحصبيالصباحأبازعيمهم

قوةبخلقإلاالأمرهذايتمأنيمكنولاالزعماء،هؤلاءنفوذمننهائياللتخلص

الرحمنعبداتجهفقد،وبالفعل.العربالقبائلرجالقوةمحلتحلالبلاد،فيجديدة

أفريقيا،سمالمنمنهمالكميرودعا،جيشهفيالانخراطعلىالبربرتشجيعإلى

المزيدالبربر،منالرحمنعبداتخذهالذيالموقفهذاسجعوقد.زائدبكرموعاملهم

استرىكما.جيثطفيأساسيةكقوةوالخدمةالأندلسنإلىللعبورالآخرين)خوانهممن

بلغالعنصرينهذينمنجيشهعددأنيقالحتىالعبيد،منالكئيرهؤلاءإلىبالإضافة

ثكدونيث!يرلكنه،المبالغةمننوعالرقمهذافيكانوربما.رجلألفاربعيننحو

)6(.الفتيةالقوةهذهعلىالجديدالنظاماعتمادازديادإلى

لهموضعوقد،سودانيون،الرحمنعبداشتراهمالذينالمماليكجملةمنوكان

منهايتألفالتيالأصولتعددتوهكذاالسود)7(-بعرافةتسمىبهمخاصةعرافةالأمير

ظلفقدهذا،ومع.فقطالعربيالعنصرعلىيعتمدالأميريعدولمالأندل!،جيش

الساميين.رئيستينفئتينمنيتألفوكأن،اسأسيةقوةالأندلسفيالعربيالجند

كتابهفيالخطيبابنالمؤرخلناذكرهالعطاءفيدقيقنظاممضهماولكل،والبلديين

منيستفيدأنالرحمنعبدحاولوقدمفيد)هـ(+بئفصيل(،غرناطةأخبارفيإالإحاطة

له.ولائهعلىبقيمنفثبت،أخرىعناصرمناستحدثهماإلى)ضافةالجند،هذا

ثارالذيباجةبجندفعلكما،جندهملواءوأسقط،عليهثاروامنديوانألغىلكنه

منكلهالجنداسقطثم،وهزمهالرحمنعبدفقاتله،مغيثبنالعلاءبقيادةعليه

بسيطأفكان،الرحمنعبدعهدفيالجيشفرقتنظيمأما)9(0لواءههووحمل،الديوان

الرجالة)15(.وفرقة،الفرسانفرقةهما،فرقتينمنبتألف

والاستقرار،النظامتثبيتفيجدهخطىعلى،هشامبنالحكمالأميرسأرولقد

جندمنأولأنهعلىالحكمإلىالمؤرخينبعضفيشير.والمماليكالجندمنوالاستكثار

._3/3637:المقري67؟-66صالأندل!،فتح801cص،مجموعةأخبار)6(

901ص،مجموعةاخبار)7(

.501-1/401:الاحاطة)8(

.36ص،الحميري)9(

.501-401ص،السابقالمرجعبدر،احمدوقارن؟!اص،مجموعةأخبار()01
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إفدامأوأشدهم،بالأندلسأميةبنيأمراءأفحلكانبأنهولصفونه،المدةواتخذ،الاجناد

الدولةوتوطيدالملكشدةفيالمباسيالمنصورجمفربأبيأيضايشبهونهوكانوا،ونجدة

منكبيرةأعدادااسترىكماللجند،وتوفيرهاالأسلحةشراءمنأكثروقد.الأعداءوقمع

وألفافارسالافثلاثةمنهم،مملوكالافخمسةبنحوعددهميقدروالمماليلشهالعبيد

فقدبها،النطقعلىيقدرونولاالمربيةاللغةيمرفونلاالعماليكهؤلاءكانولما.راجل

سراياإلىقسمهمكما،لهحرساهؤلاءمنالحكموجعللعجمتهم)41(.بالخرسسموا

مؤلفويذكر.الدولةعلىالمتمردينعلىللقضاءالسريعةالحركةتستطيعحتىخفيفة

نهرعلىالمطلقصرهإزاءمربوطةفرسألفاللحكمكانتأنه6مجموعة"أخباركتاب

فىس.مئةعريفكليدتحت،عرفاءعشرةداركلعلى،دارانويجمعها،الكبيرالوادي

أمور،منيطرأمالكلدومامستمدةتكونحتىعلفها،وعلىعليهايشرفونالمرفاءوكان

منعلىللقبضأو،مماديةحركةأيةعلىللقضاءالأمير،منبأمر،الفورعلىفتتوجه

نأالأمراءمنخلفهومنالأمير،هذااستطاعوهكذا)12(.الدولةعلىالقيامنفسهلهتسول

والطاممين.المتمردينمخاطرمنويحموهاالبلاد،فيوالاستقرارالسلطةيثبتوا

الريد:الأمةدمبعلىالحماظمحاولة-2

اعتنقفقد،الشامببلادمتأثرةالأولىالفترةفيالأندلسفيالدينيةالحياةكانت

سنةالمتوفىالشامإمام،الأوزاعيعمروبنالرحمنعبدالإماممذهبالأندلسأهل

العدوضدبيروتمدينةفيالمرابطينالمجاهدينمنالإمامهذاوكان.773xهـ/157

الحربوأحكام،الحربيةالتشريماتعلىيركزمذهبهكانفقد،هناومن.البيزنطي

كانحيث،الأولىالفترةفيالأندلساهلوضعتناسبالأمورهذهوكانت.والجهاد

)13(.الأوزاعيمذهباعتنقواولهذاوالجهاد،الحربعلىقائماالبلادهذهفيوضمهم

الشاميسلامبنصعصعة،الأوزاعينهجعلىبالأندلسسارواالذينالملماءومن

أيامبالأندلسالفتياتدوركانتوعليه،للأوزاعيتلميذاوكان.م817هـ/202سنةالمتوفى

بقرطبة،الصلاةوولي،الرحمنعبدبنهثاماياممنوصدرا،معاويةبنالرحمنعبدالأمير

)14(.الأوزاعيمذهبعلىوهذا،الجامعقرطبةمسجدفيالشجركرستأيامهوفي

.342-ر1/04ةالمقري)11(

.013-912ص،مجموعةأخبار)12(

.114ص،السابقالمرجع،العبهاديمختاراحمد:مارن()13

.)061(ترجمة302Lص،اق،الأنللىعلماءتاريخ،الفرضيابن()14
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،الهجرةدارإمام،أنسبنمالكالإماممذصبباعتناقبدأواالأندلسJAIولكن

597سنةالمتوفى،المنورةالمدينة / 97Xعبدبنهشامالأميرأياممنذوذلك،م

فيورأيهعلمهوانتشر،أنسبنمالكرأيإلىلذلكتبعأالفتوىانثقلتومد.الرحمن

المدينةفيمالكالإماموضعوقد.أيضاأفريقياشمالفيبلجميعا،والأندلسقرطبة

،الإمامهذاصيتذاعثم.الواضحالسهلأي)الموطأ(سماهوالحديثالفقهفيكتابأ

كيفيةأما.مذهبهاعتناقعلىالأندلسيونوأقبل،الإسلاميالعالمفيكتابهوانتشر

الذينالعلمورجالالفقهاءبعضجهودإلىفترجع،الأندلسإلىالمذهبهذاوصول

علمهعنهويأخذون،مالكflم?بايلتقونوهناكالحجاز،فيالحجإلىيرحلونكانوا

،قدرهوجلالةعلمهوسعةمالكفضلوصفوابلدهمإلىهؤلاءرجعوعندما.ومذهبه

الرحمنعبدبنقلاديدعىرجلالجماعةهذهرائدوكان.بالأندلسوعلمهرأيهفانتشر

الذىوهو،مهـ/42981هسنةحدودفيتوفيب)سبطون(،المعروفاللخميزيادابن

الأندلس،الىمالكموطأأدخلمنأولوهو،مالكمذهبعلىالأندلسفقيهكان

م4/23848سنةالمتوفىالأخيرهذاوكان"13(.الليثييحيىبنيحىتلميذهعنهوأخذ

ارتحلفقد.اللقببهذالقبهالذيهومالكالإمامأنويروى،الأندلسبعاقليلقب

فيفيلمر،مجلسهفيعندههوفبينما،للدراسةمالكالامامولازمالمدينةإلىيحيى

لممكانهفييحيىبنيحيىوبقى،لمثماهدتهالطلبةجميعفخرج،المدينةشوارع

؟بلادكفييكونلاوهوالفيللتنطرتخرجلملكإما:مالكالإماملهفقال،يخرج

وهديك.علمكمنوأتعلملأشاهدكرحلتهـانما،الفيللأبصرارحللم:لهفقال

ايأندلسإ)16(.عأقلوسماه،منهذلكفأعجبه

بنهثمامالأمير،يروىكما،مالكمذهباسنهوىفقد،الرسميالصعيدعلىأما

لهومدحهبهأنسبنمألكواعجابثناءالأندلسيينبعضإليهنقلالذيالرحمنعبد

فقدولهذا.بملككمحرمنايزينأنادلهنسألأو،بهموسمنايزينأناللهنسأل:بقوله

وبطبيعة"17(.الأوزاعيمذهبوترك،مألكالإماممذهبعلىالناسهشامحمل

المنبادلالاعجابلمجردمابلدفيينتشرأنالمذاهبمنلمذهبيمكنلا،الحال

واجتماعيةسياسيةأخرىعراملهناكتكونانبدولاالبلد،وأميرالمذهبإمامبين

الأندلس.فيمالكالإماممذهبانتشارعلىساعدتونفسية

()15

16()

)17(

.46،3/023-245/ةالمقري؟)458(رقم155-154ص،السم،نفسهالمصدر

.2/9:المقري؟)909(رقم،383-382ص،المقتبسجذوة،الححيدي

.3/023:المقري؟012ص،مجموعةأخبار!43ص،القوطيةابن:انظر
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العباسيةالدولةعنخاصوبشكل،المشرقعنمستقلةالأمويةالإمارةقامتفلقد

الدولة)زاءالموقففيتاكفاأنويبدو.الحنفيالمذهبهوالرسميمذهبهاكانالتي

لامالكالإمامكانفقد.الرحمنعبدبنهشاموالأميرأنسبنمألكبينجمعالعباسية

النفسذومحمدثورةإلىالناسانضماملصالحضدهمأفتىأنهحتى،العباسيينإلىيميل

ضربهالذيالمدينةووالي،المنصورجعفرأبوالخليفةكضبإلىفتواهأدتوقد.الزكية

بعدأيحملمالكلمذهبخاصبشكلوأميرهم،الأندلسأهلفاعتناقولهذا.بالسياط

.المتميزةسخصيتهمويؤكد،البلدانمنغيرهمعنالاستقلاليةالنزعةلهمويحقق،سياسيا

لمدهبتقبلهمفيأثروالمغربالأندلسJAIلطبيعةكانفقد،أخرىناحيةومن

عنوالبعدبالبساطةتتميزكانتالطبيعةهذهأنوذلك.غيرهعنوعزوفهممالك

الحديثأهلنزع!ةعليهمتغلبالذينالحجازأهلطبيعةتشبهلهذاوهيالتعقيد،

إلىيلجأولا6والحديثالقرانبنصوصيتقيدالذيمالكمذهبعلىوالاعتماد

تتميزالتيالعراقيةالبيئةعكسعلىوهذا.ضيقةحدودفيإلاوالقياسالرأياستعمال

وصثماكلقضاياظهورإلىأدىمما،مختلفةومللامتعددةأجناساتضملأنهابال!عقيد،

،والقياس،العقليوالاستنتاجالاجتهادالىوتحتاج،الضصوصعليهاتنطبقلاجديدة

عقيةأما.والقياسالرأيبأهلاتباعهوبعرف،الحنفيالمذهبيقومالأسسهذهوعلى

مذهبعلىأولأاعتمدواولهذا،الحديثأهلنزعةعليهاتغلبفكانتالأندلسأهل

مالكمذهبعلىذلكبعداعتمدواثم،الحديثمد!رسةأفصارمنوهو،الأوزاعي

الحديث.بأهلأصحابهويعرف،الاتجاههذافييسيرالذي

.العراقبأهلربطهممماأكعرالحجازبأهلالأندلسأهلربطاخرعاملوهناك

الذينأولئكوخاصة،حجازيأصلمنكانواللاندلسالفاتحينالوبمحظمأنذلك

معدخلواالذينأيومصر،الثامبلادمنفهمالبقيةأما.نصيربنموسىمعجاءوا

كانفقدهنا،ومن.العراقأهلإلىينت!ميمنالجيوشهذهفييكنولمبثر.بنبلج

فريضةلأداءوالحودةوذويهمبأهاليهمالاتصالالحجازيونهؤلاءيحاولأنالطبيعيكن

مذهبه.علىوالتعرفمالكبالإمأماتصالهمعلىالأمرهذاساعدومد،الحج

بقصدسواءبهالأمويينالأمراءوتصسك،مالكمذهبانتشارفإن،حالأيةوعلى

إلىأدى،الاستقلاليةسخصيتهملتأكيدأمالمذاهبمنغيرهعلىوتفضيلهبهالاعجاب

الإسلامية،الثغورجنبتهذهالواحدالمذهبسياسهلأنالبلاد.فيالاستقرارمننوع

ووحدتهاسلامتهالهاوحفظت،المذهبيةالفتنسرورعامبشكلالقبائلورجال

الأخرىالاسلاميةالعهودطيلةبل،الامأرةعهدطيلةالأندلسواستمرت.الروحية
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أفريقيا.سمالممالكأيضاشملالذي،الروحيبالاستقراروتتمتع،المذهبهذاتعتنق

ولقد.الحاضرالوقتلحدالمذهبلهذاباعتناقهاتحتفظالمنطقةهذهبلدانتزالولا

المجاورةالمسيحيةالممالكعلىالواحدالمذهبلسياسةالأندلسفيالعرباتخاذأثر

واقتصرتالواحدالدينيالمذهبسياسةالأخرىهياتبعتفقد)سبانيا.فيقامتالني

للبابويةوتعصبأتمسكاأكثرفأصبحت،لهوتعصبت،الكاثوليكيالمذهبعلى

)!1(.نفسهالبابامنالكاثوليكية

الداخلمنه:والهرالتراتكلالهرماء-3

كانتالتيالداخليةوالفتنالثوراتمنالعديدإلىالأمويةالإمارةعصرتعرض

هذهفيواشترك.الجديدالأندليالمجتمعمنهاتألفالتيالحناصرمختلفبهاتموم

أهلأيضأفيهاساهمكماوالبربر،العربيةالقبائلمنيتألفونكانواالذينالفاتحونالفتن

وتثقفدينهعلىبقيمنأم،كالمولدينالإسلامدخلمنمنهمسواء،الأصليونالبلاد

فقدولهذا،ببعضبعضهاالمختلفةالأجناسهذهتندمجولمكالمستعربينالعربيةبالثقافة

ف!ذا،قرطبةفيالمركزيةوالحكومةالأمراءوصلابةقوةمدىعلىتتوقفالأموركانت

منبهتقومماعلىوالمضاء،الأجناسهذهعلىالسيطرةأمكن،الحكومةهذهقويت

،حازمغيرأميرالإهارهوتولى،المركزيةالحكومةضعفت)ذاأما.السلطةعلىتمرد

وكانت.الأمويةالإمارةعنالاستقلالومحاولةبالتمردوقامت،الجماعاتهذهنشطت

والانشقاقالتمردمنتريدماعلىالفئاتهذهتساعدالجبليةالجغزافيةالبلادطبيعة

فيحدثتالتيوالفتنالثوراتأهمإلىيأتيفيمانتطرقوسوف،الاستقلالومحاولة

أواخرسادتالتيوالاضطراباتالفتنالىنشيرثمومن،الأوائلالأقولاءالأمراءعهد

امتدتوالتيالأمويةالحكومةسلطةبضعفتميزتالتيالحقبةفيأي،الامارةعصر

حيثومهـ/00312سنةإلىمهـ/632!23سنةفيالثانيالرحمنعبدالأميروفاةمن

الله.لدينالناصرالثاكالرحمنعبدالحكمتولى

:الأولالرحمنعبدعهدفيالعربيةالقبائلثورة-أولأ

إلىتهدفكانتالرئيسةالأولالرحمنعبدسياسةأنالىالإشارةسبقتلقد

التقليلحاولولهذا.العربالقبائلرجالنفوذمنوالحدالبلاد،علىالقويةالسيطرة

والبربرالمماليكعلىيعتمدالجزيرةسبطفيجديدةقوةوخلق،عليهمالاعتمادمن

ماالبربرمنوحلفاؤهماليمنيونالقبائلرجالأدركوعندما.أفريقياسمالمنالقادمين

ك!ا.-121ص،المابىالمرجع،البادي:انظر)!ا(
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عليه.بالمورةوابتدأواالجديد،النظاممنمخاوفهمازدادتالرحمنعبدإليهيرمي

إليهيصبونكانوامالهميحققلمالحكمإلىالرحمنعبدمجيءإنهذا،إلىيضاف

والصميل.الفهرييوسفجماعةمنالمنهزمينعلىوالتسلط،والامتيازاتالسلطانمن

معاملةعاملهمثمومن،الحكمىالللوصولأداةعدهمالجديدالأميرانلهموتبين

بعضهمإنبل،ذلكاليمنيينسيوخفكره.فقطالطاعةواجبعليهمالذينالأتباع

أسلفنا.كما،المصارةمعركةفيمباشرةانتصارهبعدومواليهالأميرعلىالانقلابحاول

بنالعلاءهوالأولالرحمنعبدعلىاليمنيينمنالحصيانرايةرفعمنأولوكان

سضةفي،الحاليةالبرتغال!جنوب،باجةفيمصرجندرئيس)و)(،الجذاميمغيث

كانالمنصور،جعفرأباالعباسيالخليفةأن،العربيةالمصادروتروي.م763اهـ/46

العباسيةللخلافةالأندلسواستردادالتمرد،علىالعلاءفحرض،العصيانهذاوراء

معاوية.بنالرحمنعبدعلىوالانتصارالنجاحمنتمكنهوإنالأندل!لإمارةووعده

لاتخاذها،العباسيينشعارالسوداء،والراياتالبلاد،علىتعيينهسجللهأرسلوقد

،الرواياتهذهإلىيركنأنللمرءيمكنلاهذا،منالرغموعلى)02(.للثورةأعلامأ

مشغولأكان،بالذاتالمنصورجعفروأبو،لذلكمستعدةتكنلمالعباسيةالخلافةلأن

هنوليس،الحربيالمشرقفيتواجههكانتالتيالعديدةالمشاكلبحلالوقتذلكفي

دولتهمركزعنجدابعيدةلمغامرةالعسكريبالتأييدأوجندبإرساليفكرأنالمعقول

علىالحينذلكحتىمسيطرينيكونوالمالعباسيينإن،ذلكإلىيضاف.العراقفي

يفكرونفكيف،الحاليةتونسأي،أفريقيةفيمهزوزةسلطتهموكانت،العربيالمغرب

عمنالرضىيظهرلمالمنصورأنيعنيلاهذاولكن.البعيدةالأندل!سعلىبالاستيلاء

تلقاءمندعامغيثبنالعلاءأنالظنوأغلب.غيرهافيأوالأندلسفيباسمهيدعو

منممكنعددأكبرولجمعلقدسيتهارإظهارالحركتهتقويةالعباسيةالخلافةإلىنفسه

الثورةإلىانضموقد.البلادفيالتغييرلاحداثوالمؤيدينالحكمنظامعلىالناقمين

فتضخم،الرحمنعبدحكمعلىالساخطةالعناصروجميع،اليمنيينمنكبيرةأعداد

مدينةفيوحاصرهعليهانتصرالعلاءلكن،لمحاربتهالرحمنعبدوسارع.العلاءجيش

ينويوهو،المدينةهذهمنبجنودهوخرجالأميرتشجعواخيرأ.شهرينلمدةقرمونة

العلاءبضمنهمكبيرأعددامنهموقتلواالحلاءجندعلىفانقضوا،الموتأوالانتصار

كباربعضورؤوسالحلاءرأسبحملأمرالرحمنعبدانالرواياتوتزعم.نفسه

.أخرىتارةوبالحضرمي،باليححنىايفأالمزرنجنبحضييه)91(

./252:عذاريابن،201-101ص،مجموعةأخبار33؟-آ\3،القرطيةابن:انظر2()ه
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بعضفيليلاطرحتحيثالقيروانإلى،والكافوربالملححشيتأنبعد،مؤيديه

الرؤوسأنوقيلالمنصور،جعفرأبيإلىالحادثهذاخبروصلوفد.أسواقها

الحج،مراسيميؤديالمنصوركانحيثمكةإلىالحجاجبعضقبلمنحملت

عبديقصد-هذاثلوبينبينناجعلالذييثه)الحمد:وقالالأمر،هذامنفانزعج

،الحادثهذاأئرعلىالمنصورلقبولقدبحرا،)21(.عدونامن-معاويةبنالرحمن

هذاوعزيمةبقوةمنهاعترافآوذلك،قريش)صقربلقب،معاويةبنالرحمنعبدالأمير

ويدونالأجناد،ويجندالأمصار،ويمصر،دولةeaبمفريؤسسأناستطاعالذيالأمير

ضكيمنه)22(.وثدةتدبيرهبحسنانقطاعهبعدملكاوينال،الدواوين

اخرعربيقائدثار،مغيثبنالعلاءحركةفشلعلىسنواتثلاثنحووبعد

وقد.العلاءمعقتلواالذينلدماءاتقامأ!)طص!أ*نبلةفيالمطرياليحصبيسعيديدعى

رعواقبقلعةنزلثمعليها،واستولىإضبيليةإلىفسار،اليمنيينمنكبيرعددإليهانضم

الرحمنعبدإليهفساربها.وتحصنإضبيليةمنبالقربالكبيرالوادينهرعلىالواقعة

منوالعديدالئورةقالدمقتلالنتيجةوكانت،والقتالالخروجإلىواضطرهوحاصره

يأنفسهالحامهذاوفي.الرحمنعبدالأميرعنهمعفاحيثالباقينوتفرقأتباعه

إسبيلية،علىولاهقدالأميروكان.اليحصبييحيىبنالصباحأبوثار،م766اهـ/94

انتهاءبعدبهل!طاحةدعوتهمنذئهولافييثمككانلكنه،الأمويةالامارةقيامبحد

فكاتب،الصباحأبوعليهفنقم،المطريثورةفشلبعدعزلهفقدولهذا.المصارةمعركة

وقوتهالصباحأبينفوذعظمللأميرتبينوعضدما.الرحمنعبدعلىوألبهمالاجناد

فيقتلهحيثقرطبةإلىبالحيلةواستدراجهمعهالتفاوضحاولالاجناد،علىوتأئيره

")23(.جندهفتفرق،نفسهالعام

كانلأنه،الأندلسغربفياليمنيةالقبائلعلىبالغأثرالصباحابيلمقتلكانوقد

عبدعلىنقمتهمفازداد!.فيهامتعددةلكورزعماءأقرباؤهوكان،المناطقهذهعربسيد

156772rسنةفيالفرصةلهمس!نحتوقد.عليهللثورةالفرصوتحينوا،الرحمن -/ e.

اليمنيونفثارالبلاد،وسطفيالبربرثرراتإحدىعلىبالقضاءمشغولاالأميركانعندما

وانضم،اليحصبيالغفاروعبد،الحضرميهلامسبنحيوةبقيادةوباجةولبلةإسبيليةفي

.2/52:عذاريابن؟301ص،مجموعةأخبار34؟-33ص،القوطيةابن)21(

.01-9ص،الأعلامأعمالا)22(

.54-253/:عذاريابن؟64-63صالأندل!،فتح11ه6-501ص،مجمرعةأخبار()3
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جميعاوقصدوا،يحصببنوكلثوماليحصبيطالوتبنعمرمنكلأيضأالثررةالى

فيلليمنيينالمؤيدينالبربرمنالعديدانضمام،الثورةهذهخطرفيزادومما.قرطبة

التفريقأسلوبواستخدمر!خمادها،عليهاللقضاءالرحمنعبدسارعوقد-إليهاالمنطقة

وغيرهما.وانسوسوبنيخلغبنيمثلالبربرمنبمواليهمستعينا،واليمنيينالبربربين

والانضمامالثورةزعماءعنبالتخليوأقنعوهمالثوارمعسكرفيجلدتهمبنيهؤلأءفداخل

فيماوقعتالتيالمحركةوفي.الديوانالىوضمهمبالعطاءوعدهمالذيالرحمنعبدإلى

الرحمن،عبدجيشإلىوانضموا،اليمنيينحلفائهمعنالبربرتخلىالطرفينبينبعد

.)02(قادتهممحظموقتلالثوارعلىالهزيمةفوقعت

البربر:ثوراث-ثانيا

فيالعربيةالقبائلبهاقامتالتيالثوراتمعظمفيالبربرمساهمةإلىبالإضافة

هذافيالسببويرجع.الأمويةالسلطةضدبهمالخاصةحركاتهملهمكانت،الأندلس

مصالحوتربطهمالعربيةللقبائلحلفاءكانوامنهمالكئيرإنمنها،عواملعدةإلى

منمصبرمينالولاةوعصرالفتحفترةمنذوكانوا.لذلكتبعامعهمفيمورون،مثمتركة

دفعتأخرىعواملظهرتالزمنبمرورولكنوالتمرد.السغبإلىويميلونأوضاعهم

استغلفقد.العربيةالسيادةضدالعصيانرايةورفعالثورةإلىالبربرهؤلاءمنجماعات

ولدمنأنهفادعىالبربر،سذاجة،المكاسيالواحدعبدبنسقياالمدعو،رجالهمأحد

اسمالهفاتخذ،فاطمةكانأمهاسموأنخاصة،النسبفاطميوأنه،عليبنالحسن

وقد.قرطبةحكومةعلىوالثورةلنفسهالناسيدعووأخذمحمد،بناللهعبدهوعربيا

الواقعةSantaverسنتبريةفيللصبيانمعلمابألأصلكانالذيالرجلهذادعوةبدأت

معلوغربها)سبأنياوسمالوسطفيعديدةأقاليمإلىامتدتثم،الأندلسسرقفي

طمحواأو،بدعوتهامنواالذينالمناطقهذهبربرمنالحديدوتبحه.ومادلينوموريةماردة

التيالحركةهذهواستمرت.الانتصارحالةفيأفضلوضحأوامتيازاتعلىبالحصول

م.777-768اهـ/06-151سنواتعشريقاربماالأولالرحمنعبدعهدفيدامت

علىالقضاءفيتفثصلكانتاليالحملاتمنالعديدعليهيسيرخلالهاالأميروكان

.السهولفيالحاسمةللمعاركوتجنبهم،المنيعةبالجباللاعتصامهمالمتمردين(تباعه

زعماءأحدمعبالتعاونإلاالحركةهذهعلىالقضاءمنالرحمنعبدالأميريتمكنولم

وانظر؟51-2/05:عذاريماابن؟801-701ص،مجموعةاخبار32؟-31ص،القوطيةابن()24

002.-791ص،الابقالمرجع،عالم5227-221ص؟السابقالمرجع،دوزي:أيضأ
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القضاءمهمةإليهوأوكل،سنتبريةعلىعيةالذي،المدبونيهلالوهو،الاخرينالبربر

سنةفيسقياالحركةزعيملاغتيالمؤامرةيدبرأنالأخيرهذااستطاعوقدالتمرد.على

)؟2(.الثورةهذهانتهتوهكذا.777xهـ/016

تمردمنها،الأمويةالسلطةعلىللعصيانالأخرىالحركاتببعضالبربرقاموقد

الرحمنعبدالأميرلكن،نفزهبربرتمردومنهامورور،فيالبرنسيسجرةبنإبراهيم

عديدةجماعاتاستمرتفقد،خلفائهعهدفيأما.)26(بسهولةعليهاالقضاءاستطأعالأول

تاكرنا،ببلادالفتنةهاجت،الرحمنعبدبنهشامعهدففي.والفتنةالعصيانفيالبربرمن

علىوأغاروا،السلطةعلىالخلافالبربرمنسكانهاوأعلن،الحاليةرندةإقليموهي

الأجنادهشامإليهمفأرسل.العربمنالعديدوقتلوا،بكاملهالإقليموهاجموا،الناس

العديدوقتلتهاجمنهمالتمرد،على)صراراإلامنهمتجدلمولماأولأ،أنذرتهمالتي

.سنواتسبعنحوالسكانمنخاليةتاكرناوظلت،وترجيلةطلبيرةإلىالباقونوفر،منهم

عهدفيثورةفيهافقامتالبربر،لئوراتبؤرةإسبانياغربفيماردةمدينةوكانت

بنادلهعبدبنأصبغالثورةهذهتزعموقد.سنواتسبعنحودامتهشامبنالحكم

إدارةفيالاستقلالمنبمزيدالتمتعأرادأنههـلبدوللأمير،قائداكانالذي،وانسوس

أوقعأعدائهبعضأنهذاعلىوساعد،قرطبةحكومةوبينبيتهالعلاقةفساءت،المدينة

ل!قامةودعأهالحكمفأمنه،سنواتسبعبحدالأمانطلبأصبغولكن.الأميروببنبينه

ماردةفياخرخطيربتحركالبربرقاموقد)27(.ماردةفيضياعهعلىوالتردد،قرطبةفي

المرةهذهالثورةنارأسعلوقد.م213828./سنةوذلك،الثانيالرحمنعبدعهدفي

احدإليهوانضم،مصمودةقبيلةمنوهوالجبار،عبدبنمحمودواسمهبربريرجل

تفلحولم،المدينةفيالزعيمانهذاناستقلوقد.مرتينبنسليمانواسمهالمولدين

عامفيوافتتحهاوحاصرهاإليهابنفسهتوجهانبعدإلااستعادتهافيالأميرمحاولات

بالحركة،الجبارعبدبنمحموداستقلثم،المدينةمنالئائرانفروقد.مهـ/216834

والفروسية،والنجدةوالثجاعةالبارعبالحسناشتهرتالتي،جميلةأختهتساعده

اضطرالأمير،حملاتضايقتهوعندما،وباجةأكشونبةإلىثم،بطليوسإلىوزحف

أنهحينبعداكتشفولكنه.الثانيألفونسوملكهاإلىوالالتجاء،جليقيةإلىالهربإلى

)25(

)26(

)27(

65؟-4ص،الأندلىفتح55؟-2/54:عذاريابن؟اا)-701ص،مجموعةاخبار.انظر

.115-اوهص،السابقالمرجع،العبادي:وتارن

.58-2/56:عذاريابن؟ll[ص،مجهوعةانجار

72.!،2/:عذاريابن
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ليحققإلاالانفصاليةحركتهفييساعدهلاالاسبانيالملكوأن،مومفهفيتورط

لكن،الطاعةإلىالعودةفحاول.الأمويةالإمارةحسابعلىلمملكتهس!ياسيةمكاسب

.()28جمبلةأختهوأسرتفقتل،للقنالواضطرهخطتهعليهأفسدألفونسو

الزبفق:هيجةأوحربية-ثالما

المنطقةهنابهاوالمقصود،الضاحيةأوالحياللغويةالناحيةمنالربضكلمةتعني

الرحمنعبدبنهشامالأميرأصلحأنبعدقرطبةفياستحدثتالتيالجديدةالسكنية

ضاحيةتقعحيثالنهر،منالأخرىبالضفةالمسورةالقديمةقرطبةيصلالذيالجسر

علىكانالذيالمسجد،منلقربهاالضاحيةهذهالفقهاءمنالكثيرسكنوقد.سقندة

الربضأوالحيهذافيأيضااستقركما.القديمةقرطبةفيالنهرمنالاخرالجانب

المولدين.منهؤلاءومعظم،والتجار،الأسواقوأهلالحرفيينمنالعديد

هشامبنالحكمالأميرضدالمالكيونالفقهاءقادهاالتيالفتنةهذهجذوروتعود

بمشورتهميعملكانالذيهشامأبيهعهدفيالفقهاءهؤلاءوتسلطقوةانتشارإلى

الفقهاءوصايةلقبولميالايكنفلم،أبيهعنيختلفكانالحكمولكن.بنفوذهمويتأثر

الأمورمنوغيرهاوالصيداللهوإلىيميلالعكسعلىكانبل،لتأثيرهميستسلمولم

منحذالذيالحكموبينهؤلاءبينعميقةهوةنشأتوهكذاالفقهاء.يستسيغهالاالتي

بسلوكهوالطعنعليهالعامةتأليبأهمها،ستىبوسائلبمحاربتهبدأواولقد.نفوذهم

نأأرادوالأنهم،التحريضلهذاالربضسكانمنالعامةام!تجاب.والأخلاميالديني

لها.كبيرةاجتماعيةطبقةكانواأنهموخاصة،المجتمعفيمسموعصوتلهميكون

بماالفتنةهذهتأجيجفيدورهأيضأللحكموكان.والسياسيةالاجتماعيةوتطلعاتهاامالها

)92(.الشعبعلىومغارمجديدةضرائبمنوضعه

القياموفقهاؤهاقرطبةأهلوجوهحاولحينماالأول،بدورلنالفتنةهذهمرت

الأسرةمنأقاربهأحدواختيار،30!م-408هـ/918عامفيالحكملعزلبمؤامرة

بالرضا،تظاهر،القاسمبنمحمدواسمهالأخير،هذاولكن.منهبدلاالحاكمةالأموية

وصلبهم،الأميرعليهمفقبض.الحكمإلىالمتامرينوأسماء،المؤامرةبسرأفشىئم

السابق:المرجععنان103؟ص،العربانسابجصهرة،حزمابن67؟ص،القوطيةابن:انظر()28

242.-241ص،الأبقالمرجع،بيضون؟1/257-258

13.ص،الأعلامأعمال)92(
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هذهبعدوالعامةالفقهاءسخطازدادوقد)03(.كميرونفقهاءبضمنهمكبيراعددهموكان

الحميقةهذهالأمبروأدرك.الحكمالأميرعلىللقيامالفرصيتحينونوأخذوا،الحادثة

محاولةأيةأهامضماناقرطبةمدينةوتحصيننفسهلحمايةعديدةإجراءاتباتخاذفقام

أكثرثم،قصرهأبوابوقوىخندقا،حولهاحفركما،ورممهسورهابناءفأتقن،للثورة

أسلفنا.كما،الجيثىفيوالعبيدالمماليكواستخدامسراءمن

منعامأعشرأربعةنحوبعدوقعفقد،الفتنةهذهبهمرتالذيالثانيالدورأما

ذاته،حدفيبسيطاالفتنةلهذهالمباسرالسببوكان.وإعدامهمالأولىالفقهاءموامرة

منومحرضيهمالجنوبيالرلضأهلبينالخلافهيجانفجرتالتيكالشرارةكانلكنه

الأخيرسيفإصلاحبشأنالأميرحراسوأحدحدادبينخلاتنشبفقد.الفقهاء

نزاعإلىتطورأنالخلافهذايلبثولم.العملإنجازفيالحدادتباطؤبسببوذلك

علىالمولدينمنالربض!أهلغضبالحادثهذاأثاروقدالحداد،مقتلإلىأدى

وقتل،الامأرةقصرإلىالتوجهيريدونوتجمهروا،الجنديفقتلواالحداد،زميلهم

حرسمقاومةمنالرغمعلىالجسرفعبروا.حدثعمامسؤولاباعتبارهالحكمالأمير

نأالمصادربعضوتزعم.وأتباعهالأميرفيهتحصنالذيبالقصرواحاطواالأمير،

،الموتحتىالقتالعلىوصمم،الموقفذلكفيوسجاعتهجرأتهيفقدلمالحكم

فتساءل.رأسهعلىأفرغهأبهاجاءهوعندماعطر،بقارورةيأتيهأنخادمهمنطلبفقد

حتىيتطيبإنماأنه:الحكمفأجابه،الوقتهذامثلفيالتطيبجدوىعنالخادم

هيأقدأنهإلى،الحالبطبيعةيشيروهو.لاخرينارؤوسعنويميزهرأسهقاتلهيعرف

علىللقضاءذكيةخطةعنذهنهتفمقوقد31(.بالعدو)للظفرأوللموتنفسه

ليعبرواقوادهمناثنينوأرسلالفصر،عنللدفاعالخاصحرسهرئيسفدعا،المتمردين

هذهفتمكنتالمتمردوناعليهيسيطرالذيالجسرعنبعيدأضحلةمخاضةمنالنهر

من،القرسيالمنذربندإسحاقالبلنسيايدهعبدبنادلهعبد،القائدانيقودهاالتيالقوة

المتمردونأحسوعندما.النيرانفيهاوأسعلتالربضأهلمنازلالىوتوجهتالعبور

الأميرجندبينفوقعوا،ومالهأهلهلإنقاذمنهمكبيرقسموتوجهصفوفهمتفرقت،بذلك

جدا.كبيرعددمنهموقتل،والخلفالأماممن

وصلبوا،الفتنةزعماءمنرجلثلاثمئةنحوعلىالقبضألقيالمقاومةانتهاءوبعد

.271/:عذاريابن51؟-03ص،القوطيةابن()03
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وزراعتها،أرضهوحرث،الربضبهدمالحكمامرثم،الكبيرالوادينهرعلىواحدأصفآ

يعرفموقعهليزاماالذي،الربضظلوقد.الأندلسخارجإلىسكانهمنتبقىمنونفي

عهدبعدالزمانمنقرنينمنيقربلماالسكانمنمهجورا،Arrabalباسمالانلحد

)32(.الربضيبالحكمفسمي،المكانهذاباسماسمهاقترنالذيالحكم

الصعيدعلىأمالداخليالصعيدعلىسواءنتائجهاهوالفتنةهذهفيالمهمالأمرإن

توطيدإلىالفقهاءأثارهاالتيالهيجةهذهعلىالقضاءأدىالأندلسإلىفبالنسبة.الخارجي

وصايتهممنالأمراءوحررت،الفقهاءونفوذقوةأزالتلأنها،الأمويةل!مارةالحكم

أناذلك،واسملأوسعنطاقعلىكانتفقد،الخارجيةنتائجهاالىبالسبةأما.وتدخلهم

سيرعلىوأثرتعديدةأماكنفيحطتالأندلسخارجإلىالمنفيينالربضيينأفواج

أميرالثانيإدرش!لهمسمححيثالمغربفيمنهمفريقاستقرفقد.فيهاالأحداث

المعروفبالحيفأقاموا،الأولإدرشوالدهأسسهاالتيفاسمدينةفيبالاقامةالأدارسة

أندلسيبطابعالمدينةوطبعوا،الأندلسيةالحضارةمظاهرمعهمونقلوا،الأندلسيينبحي

علىسيطرواوهكذا.الداخليةالحدايقذاتالبيضاءوالأبنية،الصناعةحيثمنجميل

منالاخرالفريقأما.الأندلسيينمدينةباسمهمتدعىأصبحتأنهاحتىفاسمدينة

مصرفيالاسكندريةمدينةإلىوصلواحتى،البحرفيسيرهمواصلوافقد،الربضيين

الأمينبينالفتنةجراءبالبلادحلالذيوالاضطرابالفوضىمستغلينعليهاوسيطروا

الحسين،بنطاهربنادلهعبدقائدهأرسلللاخيرالأموراستقرتوعندما.والمأموذا

وعدمالبلادمغادرةعلىمعهواتفقوا،مصالحتهالىاضطرواالذينالأثدلسيينفحاصر

الىاتجهواثم.هـ/27)م212سنةفيذلكوكان،للعباسيينتابعةبقعةأيةإلىالتوجه

بقيادةعليهافاستولوا،البيزنطيةللدولةتابعةوهي،أقريطشتسمىوكانت،كريتجزيرة

مئةنحوحكمتدولةفيهاوأسسوا)33(،البلوطيعيسىبنعمرحفصأبيزعيمهم

التيالخندقمدينةومنها،المدنوأسسوا،الإسلامفيهاونشروا(عامأوثلاثينوخمسة

سواحلتهددمهمةاسلاميةبحريةقاعدةكريتصارتوقد،لهمعاصمةاتخذوها

هذهأمرولكن.وتجارتهاممتلكاتهاعلىحملاتمنبهتقومبماالبيزنطيةالامبراطورية

-013ص،الأبقالمرجع،العبادي:وانظر؟16ص،ايأعلامأعمال2/77؟:عذاريابن;32(

(.223-ا22ص،السابقالمرجعبدر،أحمد5ا31

كريتوعن،ترطبةمنالغربالىتقعمنطقةوس،البهلوطفحصالىنسبةبالبلوطييدعى()33

،جدة،الاسلاميةوكريتالبيزنطيةالامبراطورية،غنيماصتد::انظر،ا،ندلسيينظلتحت

.7891أيلول،الموصل،الجامحةمجلة،ا،ندلسيةكريت',;)،السامرائي)براهيمخليهل؟يوا
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عهدفيكريتجزيرةواسترجاع،عليهاالبيزنطيينبتغلبانتهىالإسلاميةالدولة

وبقية،فيهاالأندلسيينأمرفتفرق،مx/.934+069عامفيالثانيرومانوسالامبراطور

نرىوهكذاو!قلية)مؤ(.مصرالىاخروقسم،الأندلسإلىمنهمق!ممفرجع،المسلمين

وحملجدأ،بعيدةأماكنتأثيرهاشملبل،الأندلسعلىفقطتؤثرلمالربضفتنةأن

إليها.هاجرواالتيالأماكنالىالفعالالايجابيالتأثيرهذاالأندلسيينمنالألوف

المولدين:حركات-:رابعا

والقوطالاسبانالبلادأهلسكانمنكانواالمولدينأنإلىالاسارةسبقتلقد

يضمالذيالجديدالمجتمعفيواندمجوا،الفتحمنذالإسلاميالديناعتنقواالذين

الاحتفاظاثرواالذينالاسبانالنصارىأي،والمستعمرينوالمولدينوالبربرالعرب

المولدونكانوقد.العربوبعادات،العربيةاللغةبادابتأدبوالكنهم،بدينهم

.والسلطانللحكمالعرببمشاركةوذلك،افضلوسياسياجتماعيوضعإلىيطمحون

فيأميةبنيسلطانعنالاسضقلالومحاولةالتمردإلىبالتدريجموقفهمتحولثم

فيمنهمكبيرةمجموعاتتركز،الاتجاهبهذاالسيرعلىالمولدينسجعومما.قرطبة

يأ،الثغورمناطقفيخاصوبشكلوالتمرد،الانفصالعلىتساعدجغرافيةمناطق

الثمالفيسرقسطةمثل،الشمالفيالمسيحيةالدولمعالحدودخطمنالقريبةالمدن

الحربيةالقبائلبعضقرطبةدعمتوقد.الغربفيوماردة،الوسطفيوطليطلةالشرقي

التيالعربيةتجيببنيأسرةذلكمئال،المولدينحركاتفيهاكثرتالتيالصناطقفي

الامارةعهدفيوئوراتهمالمولدينحركاتلكثرةونظرا.الأعلىالثغرمنطقةفيسكنت

المولدونفيهاثارالتي،طليطلةمدينةعنفقطواحدمثالعلىنقتصرفسوف،الأموية

الثاني.الرحمنعبدوابنه،الأولالحكمالأميرعلى

المدينةهذهعزينسوالمأهلهافإن،طليطلةفيالمولدينعددكثرةإلىفبالاضافة

بثروتهمأيضأيعتزونأهلهاوكانالبلاد.عاصمةكانتوأنها،الفتحقبلومجدها

الفتنمنالكثيرفييساهموننجدهمولذأ،تاجةنهرعلىتقعالتيمدينتهموحصانة

الطاعة،عصالشقدائماالفرصويتحينون،قرطبةحكومةعلىتقومكانتالتي

واستعملوا،والفتنالثوراتهذهفاومواالأمويينالأمراءولكن.بمدينتهموالاستقلال

المرجع،سالم؟1/933:المقري؟16ص،الأعلامأعمالا؟52-51ص،القوطيةابن:انظر)34(

،5891،القاهرةالروآ،وامبراطوريةالاصلاميةالدولةالعدوبما،أحمد؟225-224ص،السابق

125.-124ص،الأبقالمرجعبدر،أحمد؟115-701ص
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البلاد.فيالأمويةالسلطةوتثبيت،المولدينحركاتسحقفيجدأقاسيةأساليب

رجلالمورةوتزعم،م797أهـ/81عامالحكمالأميرعلىطليطلةفيالمولدونئار

منمولدبواسطةالثورةهذهعلىيقضيأنالحكماستطاعوقدحميد.بنعبيدةيدعى

المدينةوجهاءبعضبإغراءالأخيرهذانجحوقد،يوسفبنعمروساسمهوشقةمدينة

استخدامالحكموحاول.حينإلىالثورةخمدتوبهذاحميد،بنعبيدةلاغتيال

يطمئنواحتىيوسفبنعمروسعليهمفعين،المدينةأهلمعوالحيلةالدهاءأسلوب

منهمأكثربأنهأمامهمتظاهر،طليطلةاهلاليهانسوعندما.جلدتهمبنيمنلأنهإليه

علىوأطلعوهطاعتهمومنحوهبهفوئقوا،عامةأميةبنيوعلىالحكمالأميرعلىحقدا

علىللقضاءدمريةخطةلهميبيتكانالحكمالأميرمنوبتوجيه،ولكنه.أصرارهم

إيواءبحجةطليطلةبظاهرحصينةملعةبناءبضرورةزعماءهمقأقنع.المستمرةضاومتهم

منلبناتهااللازمالترابوأخذالقلعةفبنيت.نسائهموعنعنهمبعيدا،والمماليكالجند

الخطوةلاتخاذالبنيانبانتهاءالحكمالأميروأخبر.كبيرةحفرةفيهفظلت،المكاننفس

فيالنصارىمقاتلةبحجة،الرحمنعبدابنهبقيادةجيشاالحكمفسير،العملمنالتالية

وبدأالعدو،انسحابعنأعلنطليطلةمنبالقربالجيتزهذاوصلوعندما.الشمال

ودعوه،المدينةأهلوجهاءمعالأمبر،إلىخرجعمروسلكن.للرجوعبالتهيؤالجيتز

دعاللامير،كبيرةوليمةعمروسأقامثم.تمنعبعدالرحمنعبدالأميرفوافق،للدخول

الجند،فيهااحتشدالتيالقلعةإلىفحضروا.فيهاالشخصياتوكبارالمدينةزعماءاليها

دخلواالتيالبابغيربابمنخرجواطعامهممنانتهواإذاأنهمعمروسأوهمهموقد

الحفرةطرفعلىاصطفواالذينالجندلأنالخروجيستطعلممنهمأحدأولكن.منه

سبحمئةنحوالقتلىعددبلغوهكذا،الباقونبهميشعرأندونالداخلينكلقتلوا

رجل)36(.وثلاثمئةالافخمسةعددهمفيجعليبالغمنالمؤرخينومن.)35(رجل

المدينةجردتوالتيالحفرةبوقحةسميتالتىالمذبحةهذهأمرعظمعلىهذاويدل

منطليطلةتمنعلمالقسوةهذهولكن.الثورةالىدوماالمتطلعينواعيانهازعمائها،من

عهدفيئانيةالثورةتواصلتمافسرعان،قصيرةلفترةالاالأمولينالأمراءعلىالتمرد

أخطربعداالمولدينثوراتاتخذتثم.أميةبنيمنخلفائهعهدوفي،نفسهالحكم

الانفصألية،والحركاتوالتجزءالتفككبوادرفظهرت،ضعافأمراءالسلطةتولىحين

بعد.فيماسنرىكما،حفصونابنحركةمثل

.207/:عذاريابن()35

94.-45ص،أيضأوانظر،48ص،القوطيةابن)كار(
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المستعربين:حركات-خامسأ

علىالأندلسفيالأمويةالدولةعلىوتمردعنفبحركاتالمستعربونيقملم

المناطقفيتقومكانتالتيالمولدينفتنفيشاركبعضهمولكن،واسعنطاق

)ثارةقرطبةفيالمئطرفينالمستعربينبعضحاولفقدهذا،ومع.البلادمنالمختلفة

جماعةالحركةهذهأبطالوكانالأندلس.فيالإسلاميالعربيالحكمضدهوجاءفتنة

البلاد.فيوالإسلامالعربسيادةعلىئقمواالذينالمتعصببنالدينرجالغلاةمن

التساهجلأن،للمسيحييندينياضطهأدبأيعلاقةلهاتكنلمهؤلاءدوافعأنوالواقع

الذيالثانيالرحمنعبدالأميرعهدفيخاصوبشكل،الأندلسفيسائداكانالديني

الدينرجالوعاش،مضمونةالمعتقدحريةفكانت.الحركةهذهعهدهفيحدئت

بسوءالمسلمينحكاملهميتعرضلا،وسلامأمنفيورهبانأساقفةمنالمسيحي

حدإلىوالاقتصاديةالاجتماعيةحالتهمتحسنتقدخاصبشكلالمستعربونوكان

وامتهن.والجيثىالادارةفيعاليةمراتبينالأناستطاعمنهمكبيراعددا)نبلكبير،

ضياعفيأوالخاصةمزارعهمفيعملواكما،والثغورالمدنفيالتجارةالباقون

.استغلالأو)كراهدونالمسلمين

المستعربين،غالبيةبهاورحبرضيالتي،التسامجمنالفريدةالحالةهذهولكن

فيقابعينظلواالذين،ديرةوالأالكنائسفيالمتعصبينالقسسجانبمنالتأييدتلقلم

إلىأدىالذيوالاندماجالتطورذلك.بجماعتهمحلالذيالتطورعنبميدينأماكنهم

ال!ثعر،وقولالفصحىاستخدامفيوتفننهم،العربالفاتحينبلغةالمستعربينتكلم

الفاتحينعاداتاقتبسواالمستعربينمنالكثيرإنبل.الأدبكتبأمهاتوقراءة

العقيدةمعتتلاءملاالمتعصبونالدينرجاليرىكما،كانتالتيالاجتماعيةوتفاليدهم

نأوالحقيقة.المسلمينمعوالمصاهرة،الجواريواتخاذ،الختانمثل،المسيحية

المولمدىعلىقاطعةدلالةيدلهؤلاء،علىMozarabesالمستعربيناسم)طلاق

المجتمعمنالطبقةهذهنفوسفيتتغلغلكانتالتي،العربيةالثقافةنحووالاتجاهات

عنوانصرفوا،المسيحيالدينلغةهيالتي،اللاتينيةاللغةدراسةفأهملوا.الأندلسي

المسبحيةالحضارةذوبانالىبالتدربجهذافادىبها،المكتوبةالدينيةالمصنفاتقرإءة

،الانحطاطمنكبيرةدرجة)سبانيأأجزاءبعضفياللاتينيةاللغةبلغتولقد.اللاتينية

اللغةإلىوالانجيلالقديمةالاسبانيةالكنيسةقوانينتترجمأنالضرورةمنباتحنى

المسيحيين.علىاستعمالهاليسهلالعربية
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الكنيسةمستقبللهموبدا،الدينرجالمنالمتعصبينغلاةالحالةهذهأفزعت

لموعندما.الاستعرابنحووالاتجاهالمسيحيةالثقافةعنأبناثهملإعراضمخيفا،

وذلك،المتسامحالعربيالحكممعأزمةافتعالحاولوا،التيارهذاوقففييفلحوا

عليهوالنقول،والسلامالصلاهعليهمحمدنبيهوسب،بالإسلامالاستخفافب!ظهار

وبغيرجهراديانتهملحرمةوانتهاكأالمسلمينلمشاعراستفزازا،الشططحدإلىبالباطل

الشرعلأنبالاضطهاد،والشعورالتوترمنجوخلقإلىيرمونبهذاوكانوا.سبب

المسلمينبأنللمسيحيينيبدوثمومن.بالموتالجربمةهذهعلىيعامبالإسلامي

حملهمأوهؤلاء،منأسلممناستعادةيمكنوهكذا،هـلضطهدونهمإخوانهميقتلون

المسلمين.معوالتعاونالعاطفعدمعلى

ايلوخيوامثالمنالغلاةبعضعليهاوحرضالمتطرفةالفشةهذهتزعمولقد

فكانا.الثانيالرحمنعبدالأميرعهدأواخرفيوذلك،Alvaroوالفارو،ول5!هلدا

المساجدواقتحامعلنا،الاسلامفيوالطعن!()الرسولسبإلىالنصارىيدعوان

هؤلاءعددأنمنالرغموعلى.دينهمشأنمنوالتقليلالمسلمينعلىوالاعتداء

قرطبةحكومةلكنسخصا،أربعينعنمجموعهفييزيديكنلمالانتحاريينالمتعصبين

مناصاتجدفلم.المسلمينعامةشعورعلىوأثرها،الحوادثهذهعاقبةسوءخشيت

إلىيؤديمعاقبتهمعدملأن،بالموتهؤلاءبمعاقبةوالقوانينالشرافعتطبيقمن

بينالتمردحركةوذيوع،الرسميودينهاالدولةبسلطةاكتراثهموقلة،الناساسنخفاف

وسائلإلىيلجأأنالرحمنعبدالأميريشأفلمهذا،ومع.المتطرفينمنأكبرعدد

بالأحكامإكتفىبل،المستعربينجمعمنينتقمولم،الحركةعلىللفضاءمتطرفة

والنيلالإسلامبسببمتعمداالقيامعليهيثبتمنعلىالقضاةيصدرهاكانالتيالقضاثية

منهاضجحتى،فرطبةفيمستمرةالغلومنالموجةهذهوظلت.الكريمنبيهمن

.المتطرفونيطلبهكانالذيإالاستشهادامناستياءهموأظهرواالمعتدلونالمسيحيون

فيعقدومد.المسيحيالدينحرمهالذيالانتحارمننوعالحالحقيقةفيهووالذي

مطرانبرئاسةالأندلسأساقفةكليضمقرطبةفيدينيمجمعمهـ/237852عام

بنغومزوهو،المسيحيينالمستعربينأحدفيهالرحمنعبدالأميرومثل،إسبيلية

المجمععلىالمنتحرينحالةغومزفعرض.الأميرعندكاتباكانالذي،أنطونيان

المجمع-أعضاءجحيعوافقوقدالبلاد.فيالمستعربينكلعلىالسلبيةونتائجها

حركةفيهاسننكرواقرار)صدارعلى-المتطرفينجانبلزمالذيقرطبةأسقفباستثناء

الدينيه،الفتنةهذهولكن.الكنيسةلتعاليممخالفةحركةوعدوها،المتطرفينالمسيحيين
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تنتهولم،الثانيالرحمنعبدالأميرعهدبقيةاستمرت،الاستعرابنتعجةجاءتالتي

عامفيعليهاالححرضرأيلوخيوأعدآحيثمحمد،الأميرابنهحكمبدايةفيالا

م)37(.هـ/245985

الأمويةةالامار-ضعففترةفيوالاضطراباتالفتن-سادسا

مضطربة،فترةمJe832/258عامالأوسطأوالثانيالرحمنعبدبوفاةابتدأت

علىمكانكلفيوالمتمردونالمنشقونوقام،السياسيةالأندلسوحدةفيهاتمزقت

نحوامتدتالتي،الفترةهذهفيتولواالذينالأمراءيكنولم.مرطبةفيالإمارةحكومة

بعضهمكانوان،الأوائلالأمراءومقدرتهمكفاءتهمفييضاهونعاما،وستيناثنين

وبالتالي،عاديةغيركانتالعصرظروفولكن،والقيادةالإدارةفيجيدةبمواهبيتمتع

تحميلالصوابغيرمنفإنههنا،ومن.اعتياديينغيروحكامأفذاذ،رجالالىتحتاج

بنالمنذروابنيه،الرحمنعبدبنمحمدالأميرمنكلوهم،الثلاثةالفترةهذهأمراء

هذهميزتالتيوالاضطرابالسياسيالانهيارمسؤوليةمحمد،بنادلهوعبدمحمد،

سعوبمنتتألفلأنها،منسجمةغيرالأندلسفيالاجتماعيةالبنيةكانتفلقد.الحقبة

السلطهموةسوىيجمعهاولا،البعضبعضهامعمصالحهاتتنافرمختلفةوأجناس

بنوعيهمالبلاد،أهاليمنتتألفكانت،أسلفناكما،الفئاتوهذه.قرطبةفيالمركزية

المسيحية،دياثتهمعلىظلواالذيوالمسنعربين،بالمولدينسمواالذينالمسلمين

الفاتحينبينحتىسائداالتامالانسجاميكنولموالبرلر.العربالفاتحينمنوكذلك

وكذلك،الفرقةفيعملهاتعملتزالماكانتالعربيةالق!بائلبينفالخلافات،أنفسهم

مشاعروتتنازعهمسديد،طموحولهم،العربعدديفوقعددهمكانالذينالبربر

الحكم.فيوالمشاركة،السيطرة

،الأجناسهذهبينجمعالذيالوحيدالعاملهيالأوائلالأمراءقوةكانتلقد

العناصربدأتحتىالقوةهذهغابتأنماولكنبعضها،معوئامفيتعيشوجعلها

البلادطبيعةذلكعلىوساعدها.الإمارةسلطةعلىوالوثوببالتحركالمختلفة

علىانظر،فقطاوروبيةمصاثرفيذكرتالتيالحركةهذهالىالعربالمؤرخونيتطرقلم)37(

,Levi-Provencal.923-225:المثالسبيل op. cit., vol. .I ppالإصلام،الىالدعوة،ارنولد؟

الصرجععان؟ايضأوانظر؟167-157ص،7191،القاهرة،حسنابرايمحن:ترجمة

251.-244ص،السابقالمرجع،بيضون؟602-491ص،الابق
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منزادكما.الميعةالمناطقإلىوالالتجاءالعصنإعلانوسهولة،الجبليةالجغرافية

الأموية،الإمارةبينسائدةكانتالتيالعدائيةالعلاقةوقؤاها،أيضاالحالةهذه

التنافرروحإذكاءفيتساعدكانتالتي،الشمالفيالاسبانيةالنصرانيةوالإمارات

التوسعيةلمصالحهاخدمة،الطاعةعصاسقعلىوتحضها،الأجناسهذهبينوالخلاف

أدتالتيالأسباب،الخطيبابنوهو،أندلسيمزرخلناأوضحوقد)38(.الأندلسفي

فيالإمارةحكومةعلىللقيامودوافعهم،الأندلسفيوالمتمردينالثواركثرهإلى

وبأسالمعاقلوحصانةالبلادمنعةهو:الأول،اسبابثلاثةفيتتلخصوهي،قرطبة

وشموخالهممعلوهو:والثاني،الثممالفيالنصارىمعتجاورهمبسببأهلها

أسرافاكانواوالبربرالعربمنالأندلسدخلمنلأن،للطاعةالاحتمالوقلة(الأنوف

إلىوالاضطرارالضيقعندالاستنادهو:والثالث،لبعضالإذعانمنبعضهميأنف

)93(.ببعضبعضهمالمسلمينضربعلىيحرصونكانواالذينالنصارىملوك

الأمويةالسلطةباضمحلالتميزالذيالعصر،هذاعلىالمؤرخوناطلقلفد

الطوائفدوللاتأو،الانتكاسةعصراسم،فقطونواحيهاقرطبةعلىواقتصارها

عامقرطبةفيالأمويةالخلافةسقوطأعقبالذيالطوائفعصرعنلهتمييزا،الأولى

واستقلتالسلطةعلىخرجتعديدةجماعاتالحقب!ةهذهفيفظهرت.

:الجماعاتهذهأهمباختصاروسنذكر،فيهاتستقركانتالتيالنواحيفي

:الوتمنالخاتر-أ

بنإبراهيمبزعامةوقرمونةبإسبيليةاستفلواالذبن،حجاجبنوهولاءأهمومن

وقلدهقرطبةأميرنافسكما،عهدهفيإسبيليةازدهرتوقد.اللخميعميربنحجاج

العلم.رجالونشجيعوالشعراء،الأدباءواجتذاب،الترفومظاهر(بلاطهعظمةفى

فىتألقمنأسهرمنالفريد،العقد5كتابصاحب،ربهعبدبنأحمدالكاتبوكان

)مه(.بلاطه

بنمحمدمثلالبلادمنعديدةجهاثفيالاخرونالعربالزعماءبعضوبرز

التجبيونالمهاجروبنو،البيرةكورةفيجوديبنسليمانبنوسحيد،الهمدانياضحى

ص،السابقالمرجع،بيضونأا68-167ص،الحابقالمرجع،العباديمختارأحمد:مارن38()

265-،266.283

.2لمهص،السابقالمرجع،سالم:وانظر،36ص،الاعلامأعمال)93(

.131-2125/:عذاريابن،12-11صأنطونيا،:لر،المقتشى()0
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)41(.سرقسطةبحكمانفردواالذين

الترر:مرالخارسمو-ب

الضعف،فترةفيالأمراءعلىالخارجينأسهرمنالنونذيبنموسىبنويعد

ثاركما.جاورهاوماطليطلةأي،الأدنىالثغرعلىوسيطروا،مربةشنتفيثاروا

الملاحبنوواستقل.البيرةكورةفيالكبيرةالبربربيوتاتمنالمهلبابناوسعيد،خلبل

.)42(جيانبمدينةالملاحيالهنزوليمضمبنعمربزعامة

المولدتر:منالخارد-ب

قرطبة.فيالأمويةالسلطةعلىالخارجينالثوأرأسهرمنحفصونبنعمريعد

بدايةفيعاش،هثمامبنالحكمعهدمنذالإسلاماعتنقتفقيرةأسرةمنهذاوكان

إلىعادلكنه،قتللجريمةارتكابهبعدالمغربإلىفرثم،رندةإقليمفيحياته

الجبليةالمناطقفي5Bobastrببشتراسمهمنيعرومانيحصنعلىواستولىالأندل!س

هـ/267سنةفيوذلكالمولدينمنجماعةحولهالتفتوقد.رية)قليمفيالجنوبية

وصلحتىالاغارةفيوالتوسعلمنطقتهالمجاورةالجهاتبمهاجمةأخذحيث،م088

الئلاثةالأمراءالمتمردهذاحركةعاصرتوقد.ذاتهاقرطبةمنالقريبةالمناطقإلى

أواخروفي.حركتهعلىالقضاءمنهمأييستطعولم.الحقبةهذهفيحكمواالذين

ولكن.لتمردهالنجاحسيكتبالإجراءهذاأنمنهظنأ،المسيحيةإلىتحولأيامه

منالدعمتلقيمنهاقصد،عقائديةمنهاأكثرسياسيةتبدوالتحولهذابواعث

الأندلس.فيالعربدولةلإسقاطالاسبانيةالنصرانيةالدويلاتملوكومن،المستعربين

الناصرالرحمنعبدالعظيمالأندلسأميرعهدفيإلاحفصونبنعمرحركةتنتهولم

ايثه)43(.لدين

بنوأوقسيبنو،قرطبةعنمستقلةدويلاتكونواالذينالاخرينالمولدينومن

بنووكذلك.إسبانياسرقسمالفيالأعلىالثغرفيتمردواالذين،فرتونبنموسى

فتحبنوسعدون)سبانياغربفيبطليوسبولايةاستقلواالذين،الجليقيمروان

وكان،الحاليةالبرتغالفيCoimbraقلنبريةمدينةمنبالقربثارالذيالسرنباقي

31-02صانطويخالر،المقتبى()41 - 92 .138،134-2/137:عذاريابن21L؟

91،425.31ص،)انطويخا(،المقتب!)42(

.2/601:عذاريابن؟128ص)انطونيا(،المقتبى؟49-09ص،القوطيةابن)43(
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الجليقي)مهـ(.مروانبنالرحمنلعبدصديقا

فشةطيلة،الأمويةالسلطةعنوانفصالهاتمردهافيالجماعاتهذهاستمرتولقد

وحدةلاسععادةفعالةبإجراءاتيقومواأنالأمراءيستطعولمإليها.أسرناالتيالفوض

إلىوجهوهاوحملاتجهدمنبذلوهمماالرغمعلىالفتنهذهعلىوالقضاءالبلاد،

علىباتالأندلسفيالعربيالحكمأنبوضوحوظهر.المختلفةالمتمردينمناطق

علىوقضى،الحكمباعباءنهضسابأاميرأالبلدلهذااللهقيض!انلولاالانتهاء،وسك

الخلافةمرحلةهي،زاهرةومرحلةجديدعهدإلىالبلادونقل،والاضطراباتالفتنكل

الأمارةعهدأمراءاخراللهعبدالأميرحفيدمحمد،بنالرحمنعبدهوذلكم،الأموية

الأموية.

الخارجي:الصعيدعليالأمراءإنجازات-ب

حاولالتيالخارجيةالاعتداءاتبعضإلىالأمارةفترةأثناءالأندلستعرضت

،الاعتداءاتهذهأهمومن.خطرهاأمامبحزموالوقوفلهاالتصديالأمولوذالأمراء

وغارأت،الأولالرحمنعبدعهدفيالأندلسعلىالكارولنجيينملكشارلمانهجوم

الأندلس.علىالنورمان

الأندلس:علىشارلمانهجوم-،

التيالكارولنجيةالأسرةسخصياتأعظممن،مارتلسارلحفيد،سارلمانيعد

اوروبا،فيللمسيحيةالرئيسةالقوةالمملكةهذهأصبحتفقد،الفرنجةمملكةحكمت

دائماتحاولكانتفقدلذلك.الأندلسفيالإسلاميةالعربيةالقوةثمويثيرهاوكان

التمردروحوتسجع،الأندلسفيتحدثالتيالداخليةالاضطراباتمنالاستفادة

بعضتمردأنالأولالرحمنعبدعهدفيوحدث.الأمويينالأمراءعلىوالخلاف

والحسينالأعرابيالكلبييقظانبنسليمانيتزعمهمسرقسطةمنطقةفيالعربالزعماء

ملكبشارلمانالاستعانةقرراحينخطيرابعدأتمردهمااخذثم.الأنصارييحيىابن

سارلمان،سليماناستدعىفقد.الحكمفيوأطمأعهماماربهمالتحقمقالكارولنجيين

مدينةبتسليمووعده،المسلمينبلادإلى)قارلة(،باسمالعربيةالمصادرتسميهالذي

المرجع،سالم:أيضاوانظر23؟،17-16ص)انطونيا(،المقبى؟!و-88ص،القوطةابن)4(

بحدها.فما233ص،الابق
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خاصة،المشروعبهذاسارلمانفرحب.الرحمنعيدقتالعلىساعدههوإنسرقسطة

شارلماندوافعوكانت.المسيحيةاعتناقعلىوأجبرهمالسكسونقتالمنفرغأنبعد

حمايةهدفهدينيبمظهرمبطنةكانتوإن،بحتةسياسيةالأندلسعلىللهجوم

بريدسارلمانكانالحقيقةوفي4(.)والمسلمينأيديمنجليقبةوتخليص،النصرايخة

كانإنهبل)سبانيا،فيوالقواعدالمدنبعضعلىبالاستيلاءالجنوبيةحدودهتأمبن

التوسعية،السياسةهذهعلىويدلذلكلهتيسرلوكلهاإسبانياعلىالسيطرةإلىيرمي

البشكنس،لبلادمهاجمتهوكذلك،الحملةلهذهشارلمانحشدهالذيالجيترضخامة

هذهفيبارزةالدينيةالنزعةتكنفلمولهذا.النصارىمنمنهمقسمكانالذين

)،4(.الحملة

فيهاسارك،النطاقواسعةدوليةمؤامرةشارلمانمشروعفيالمؤرخينبعضويرى

عبدعلىالقضاءسبيلفيالكارولنجيينمعمتحالفاالمهديمحمدالعباسيالخليفة

وهو،قويةأدلةإلىبحاجةالرأيهذاولكن)47(.الأندلسواستردادالأولالرحمن

سبيلفيإلايحملونالمتامرونيكنفلم.بسهرلةبهالأخذيمكنولا،للتشكيكعرضة

الخونةالزعماءوبقيةالبلاد،وضمالتوسعأطماعتحدوهفشارلمان،الخاصةمصالحهم

ذلككانولو،والسيطرةالحكمسهوةإلايدفعهميكنلم،معهالتعاملارتضواالذين

عبدوهو،المنمردبناحداتصالعنيقالماأما.والمبادئالأمةمصالحخلاف

دليلعليهيقومفلا،المهديبالخليفة(بالصقليالمعروفالفهريحبيببنالرحمن

العباسيةالخلافةستارتحتعملقدهذاكانوربما)هـ4(.العربيةالمصادرفيقوي

حدثبماعلاقةأيةللحباسيينيكونأنيمكنولا.حولهالالتفافعلىالناسليحمل

التيبهمالخاصةالسياسيةبمشاكلهمشغولينكانواولأنهمعنها،لبعدهم،الأندلسفي

)94(.البعيدةالأندلسفيالتفكيرإلىالانصرافمنأوجبهي

778rسنةفيإسبانياإلىبالتوجهشارلمانقام 162A-/الذيللاتفاقتنفيذاوذلك

الباسكعاصمةبنبلونةهأجمثموعبرها،البرتاتجالنحوفاتجه.المتامرينوبينبينه

.89ص،9591،القاهرة،المرينيالبازالسيد:ترجصة،شارلمان،ديفزكارل!:انظر)45(

.174-1/173:السابقالمرجع،عنان:انظر)6(

،طرخانابراهيم؟102ص،السابقالمرجع،سالم،601ص،السابقالمرجع،الحبادي()47

172.ص،6691،القاهرة،الوسطىالعصررفياوروبافيالصلمون

.111-011ص،مجموعةاخبار:انظر)48(

302.ص،الابقالمرجع،يضون:ناريأ)94(
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نأويبدو.أبوابهاسرقسطةلهتفتحأناملازحفهفيواستمر.عليهاواستولى

أمامالمدينةأبوابفأغلق،المؤامرةفيالاستمراررفضالأنصارييحيىبنالحسين

ساعدتالظروفولكن.بالقوةعليهاللاستيلاءتمهيداحصارهافيسرعالذيسارلمان

الذيسارلمانخططبفشلوذلك،الأولالرحمنعبدالأميرخاصوبشكل،الأندلى

سرقسطة!عنالحصاررفعإلىفاضطر،بلادهفياضطراباتبحدوثتفيدأنباءتلقى

بنبلونة.مدينةطريقهفيودمر،معهالأعرابيسليمانأخذأنبعديلادهالىورجع

يسميهاكماشزروا،بابأورنسفالةممرمنجنودهمعيعبرشارلمانكانوبينما

علىومضت،الباسكأوالبشكنسمنمولفةقوةهاجمته،البرتاتجبالفي،العرب

الذيالهجومهذافيالعرباشتراكإلىيشيرماالعربيةمصادرناوفي.105(جيشهمؤخرة

منأباهمااستنقذااللذان،وعيشونمطروحوهما،الأعرابيسليمانأبناءمناثنانقاده

قدالهجومهذاأنإلىالأوروبيةالمصادروتشير3(.سرمسطةأاإلىبهورجعاالإفرنج

مصرعوكان.Rolandرولان،أسهرهممنقوادعدةوقتلسارلمانجيشموخرةأفنى

سعرمنوهي،رإخلاصهالقائدهذاببطولةتشيدملحميةلأنثودةموضوعاالقائدهذا

321(.ررلانأنث!ودةباسموترفالفرنسيالملاحم

منسرقسطةيستعيدأنسارلمانهجومفشلبعدالرحمنعبداستطاعوقد

ولجأ،الأندلس)زاءالعدوانيةسياستهعنللتخلياضطرفقد،سارلمانأما.المتمردين

عبدالأميرمهادنةإلىايضااضطركماالحدود،علىالحصونو)قامةالدفاعسياسةإلى

بينجرتاتصالاتأنالمقريولذكر.الداخليةلمشاكلهيتفرغحتى،الرحمن

المصاهرةطلبسارلمانإنبل،والأندلسالفرنجةدولةبينالسلملاحلال،العاهلين

بأيةالأخيريقمولم)33(.المصاهرةتتمولمالسلمفتم،البلدينبينالعلائقلتقوية

أملاكه.إلىوضمهاعليهاالاستيلاءفكرةخيالهمنونزعإسبانيا،فيأخرىمغامرة

023.ص،ال!ابقالمرجع،دوزي()05

14.ص6،برالأثير،ابن)31(

.301-201ص،السابقالمرجعديفز،:انظر)52(

126-125..Levi-Provencal, op. cit., vol. I pp

331.-ر03صا/:المقري)53(
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الأثدلس:كلالثورمانغارات-2

البلادفيسكنالتيالعريقةالبحريةالأمممنVikings)الفيكنج(أوالنورمانكان

سكانتعني،النورمأنوكلمة.الحاليةوالدانمارك،والنرويج،السويدأي،الاسكندنافية

وقدالاسبانية)"Normandos.)3أوالانكليزيةNorsemenلكلمةتحريفوهي،الشمال

،المجوسمثل،مخنلفةبأسكالاالعربيةمصادرنافيالأقوامهذهتسميةوردت

عنبحثأالبحاروجوبالمغامرةحبالنورمانهؤلاءطبيعةمنوكان.والأردمانيون

منعديدةمناطقنشاطهمسملوقد.وسلبهالمهاجمتهاالثواطئفيالضعيفةالأماكن

منوبهمنا.والمغربيةالأندلسيةالشوافىإلى)ضافة،الافرنجوبلاد،البريطانيةالجزر

الأندلسيةالسواحلبمهاجمةقامتوالتي،الدانماركإلىتنتميالتيتلكالجماعاتهذه

منالسواحلهذهبهنتمتعلمانظرا،بحتةافتصاديةبدوافعمدفوعة،مخنلفةفتراتعلى

ورخاء.غنى

عامأواخرفيمرةلأولالنورمأنهجماتإلىالغربيةالأفدلسسواطئتعرضت

/--922Aأسطولهاجمفقد.الثانيالرحمنعبدالأميرإمارةعهدفيوذلك،كيم

نحومياههافيولبثوا،أشبونةمدينةوالقواربالمراكبمنكبيرعددقوامهنورماني

المدينةحاكمقاوموفد.محاركعدةفيالمسلمينمعفيهاالتحموايومأعشرثلاثة

الأميرفكتببالأمر،ينبنهالثانيالرحمنعبدإلىوكتب،الهجومهذاحزمبنادلهوهب

إلىأخرىضربةوجهواالنورمانولكن)5؟(.بالاحتراسوالسواحلالئغورعمالإلى

الكبيرالوادينهرمصبمهـ/!0238عامأوائلفيفدخلوا،الغربيةالأندل!سواحل

وسيطرواإشبيليةمديضةأدركواحتىسيرهمتأبحواثم.فيهاوعاثوابقادسمرواأنبعد

النارأسعلواكما.والنهبوالتخريبالقتلجرائمأبثعخلالهامارسوا.أياملعدةعليها

)36(.الجامعإسبيليةمسجدفي

لمالأندلسيةالبحريةأنوبخاصة،الجميمالخطربهذاالأندلسأهلفرجئوقد

فيتتركزقليلةسفنسوىتمتلكتكنولمبعد،قويةمرحلةإلىوصلتقدتكن

الرحمنعبدايأميرأمرفقدهذا،ومع.المريةفيخأصوبشكل،الشرقيةالسواحل

.148ص،السابقالمرجع،الحبادي:انظر)54(

.2/87:عذاريابن؟89صالأندل!،عننصوص،العذري()55

88.-2/87:عذاريابن؟66ص،القوطيةابن)56(
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إسبيلية،منطقةفيالغزاةلمطاردةبريةفرقوتشكيل.سريعةإجراءاتباتخاذالأوسط

التيالسراياولبثون،الكمائنلهميضعونفأخذواالبلادءفيتقدمهمدونوالحيلولة

ومنقرطبةمنإمداداتالمنطقةإلىجاءتكما،مراكبهمإلىالرجوعمنالنورمانتمنع

طلياطةقريةمنبالقربفادحةخسائروتكبدهمالنورمانانهزامإلىأدىمماالأعلىالثغر

وإسبحلية)7؟(.لبلةببن!4"اس!+

يومأ.وأربعيناثنينيقاربمافيهاعاثواأنبعدإشبيليةمنالنورمانخرجوهكذا

داقاهة،الأندلسيةبالبحريةالاهتمامضرورةالىالأذهانالخطيرالأمرهذانبهوقد

بعدةبالقيامةالأوسطالرحمنعبدالأميرفشرع.الغربيةالسواحلعلىالدفاعيةالمراكز

كما-مباغتهجومأيمنليقيهاإسبيليةمدينةحولسوربناءمنها،سريعةإجراءات

فيمتمرسينرجالاواستخدم،المديةميناءفيالحربيةالسفنلصناعةدارببناءأمر

النفطاستخدامشملتالتي،والالاتبالأموالعليهمووسع،البحريةالسواحلحماية

الأعداء)هـ3(.سفنعلىلقذفهالمشتعل

بعملالقيامأيضاحاولبل،الاجراءاتبهذهالأوسطالرحمنعبدالأميريكتفلم

الدانماركملكوبينبينهاتصالاتفجرت،بلادهعنالنورمانخطرليبعددبلوماسي

فيالبارزينالرجالأحدالرحمنعبدالأميرانتدبوقد.الطرفينبينالسلملأحلال

أسهبوقد.الغزالحكمبنيحىالشاعروهو،النورمانبلادإلىبسفارةللقيامبلاطه

الغزالوجهود،الطريقفيالأهوالمنلهنعرضتوماالسفارةهذهوصففيدحيةابن

هذاإليهتوصلماأنولبدو.)بهموالاتصالبالنورمانالاجتماعفيالأندلسيوالوفد

عهدفيالأندلسعلىهجومهمعاودواالنورمانلأنمرحليا،اتفاقاإلايكنلمالوفد

م)مي(.247861^-/وسنة.985هـ/245سنةفيوذلك،الرحمنعبدبنمحمدالأمير

العكسعلىبليذكر،انتصاراالهجومينهذينفييحققواأنالنورمأنيستطعلمولكن

.001ص،العذري،88-87ص،2!،نفسهالمصدر)57(

.67عى،القوطيةابن:انظر3()كا

013ص،5491،الخرطوم،الكربمعوضمصطفى:تحقيق،الصغربأهلأسعارفيالمطرب)95(

بعدها؟فما

.A All El- Hajji, Andalusian Diplomatic Relations with Western Europe During the

.UmayyadPeriod, Beirut, ,0791 pp. 171 if

:عذاريابنا-91-)11ص،العنري،312-311ي!3،-703ص(مكيتحفيق،الهقتبس()0

2/69.
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ويعود.بالمسلمينكبيرأذىالحاقمنيتمكنواأندونأعقابهمعلىوردوادجروا،

ولدهعهدفياينعتقدكانتالأوسطالرحمنعبدالأميرجهودانإلىذلكفيالسبب

والمحارسالأسطولتقويةفياتخذهاالتيالدفاعيةللاحتياطاتفكانمحمد،الأمير

الغزاةردفيكبيرأثر(للاندلىالغربيالساحلطولعلىأفامهاالتيوالرباطات

)61(.هجومهمسأنمنوالتقليل

الاتية:المراجعانظر،الأندلسعلىالنورمانكاراتعنالتفصيلاتمنلمزيد()61

يهـ91؟،القاهرة3،جاالهلالمجلةوالنورمان"الأندلسعرب)بين،عنانايلهعدمحمد

الامرالي،صالحابراهبمخليل؟9491،القاهرة6ا،ندلسعلىالنورماناغارات،مؤنسحيئ

282.-926ص،الأندلسيالأعلىالئغر
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لثإلضلمضلأإ

الإسلاميةالعربيةالدولةعلاقة

الشمالفيالاسبانيةالإماراتمع

الاسباثية:الإماراتنشوء

إلىوصلواأنهمكيفلاسبانيا،العربفتحعنالحديثأئناءفيبنامرلقد

سواحلإلىالمفضيةالصخريةالجبالفيوأوغلوا،الغربيةوالشماليةالشماليةالمناطق

المناطقهذهعلىسلطانهميفرضوالملكنهم.الأطلسيالمحيطعلىالمطلةكنتبرية

وذلكجليقيةفيأستوريشبإقليمالمسمىالغربيالشماليالركنخاصة،فعالبشكل

هذهالمنهزمةالقوطفلولبعضاستغلتوقد.مناخهاوقساوة،الم!نطقةهذهلوعورة

للنجمعالمواتيةالفرصةتنتظرفيهاواختفتالجبالهذهإلىفلجأت،الظروف

هذهأمراستهونوافقدالمسلمونأما.للأندلسالعربيالفتحلمقاومةوالاصتعداد

سؤونهمإلىوانصرفوا،وشأنهمفتركوهمإليها،الملتجئينالقوطعددوقلة،الأماكن

نأالأياممعيستطيعقويأكيانألنفسهالتكؤنالجوالقليلةالأعدادلهذههيأمما،الداخلية

بعد.فيماسنرىكما،الهجومإلىالدفأعمنوينقلب،الأندلسفيالمسلمينيناهض!

نافارفيأي،كأنتبريةهضابفيالأولى؟جبهتينفيالاسبأنفلولتجمعوكان

الجماعةتمركزتوقد.الغربفياستوريشهضابفيوالثانية؟الثرقفيوبسكونية

أحدإلىينتميالذيح!،043بتروسأوبطرةالدوقيدعىزعيملواءتحتالأولى

ولذريق.غيطشةالقوطيينالملكينعهدفيالجيشقادةمنوكان،الملكيةالأصول

فيلوقوعهاوذلك،والأهميةالخطرقليلةكانتالزعيمهذاأنشأهاالتيالإمأرةولكن

عرضةكانتفقدولهذا،وبسكونيةنافارسهولفيألبرتجبالمنالغربيالطرف

جليقيةإمارةأمامنها)1(0لاايابهافرنساجنربإلىذهابهاأثناءالإسلاميةالقواتلاقتحام

)براهيمخليل،021-802ا/:الأندلسفيالاسلامدولة،عناناللهعبدمحمد:انظر)1(

بحدها.فما101ص،الأندلسيالأعلىالثفر،الامراني
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وعرةجبالفيتقعلأنهاكانتبريةإعارةمنخطرأأعظمكانتفقد،أستوريثرمملكةأو

والنجأواالقوطفلولمنمجموعةفيهااعتصمفقد.الفاتحينغزواتطريقعنبعيدة

المنيعة،كانتبريةجبالسلسلةفيلقعالتي،Covadongaكوفادونكاتدعىمغارةإلى

Picosأوروباقمماسمالاسبانعليهايطلقالتيقممها،أعلىفي de Europa،بينما

التفتالذيالقائدأماجليقية)2(.فيويجعلونهابالصخرهالمسلمونالمورخونيسميها

PelaبلاجيوسأوPelayoبلايوفيدعى،الفلولهذهحوله !us.العربيةالروايةوتعرفه

أصلإلىينتميالأرجحعلىلكنه،الغموضبأصلهايحيطشخصيةوهو،بلايباسم

كانوأنهكنتبرية)3(،دوقفافيلا،للدوقابناكانأنهالرواياتبعضوتقول.نبيلقوطي

فيوسجن،المسلمينبأيديأسيرأبلايوقعوقد.لذ!ريقللملكالأيمنالساعد

م،718وهـ/8سنةالثقفيالرحمنعبدبنالحرزمنفيالفرارمنتمكنلكنه،قرطبة

المنطقةهذهفييننقلوأخذالبلاد)4(.منالغربيالشمالفيأستوريثرمنطقةإلىواتجه

مننفرحولهالتفحيث،Cangasأونيسديكانجاقريةفيالمقامبهاستقرحتى

فأخذ.المنطقةهذهفيالمقيمينوالرومانالايبيريينومن،المسلمينمنالهاربينالقوط

بلايلوحقوقد)3(.والتراجعالاستسلامعليهمويعب،بالعربالوثوبعلىيحرضهم

مننمكنبلايلكن،الاستوريثرمنطقةفيالمسلمالبربريالقائد،منوسةقبلمن

ذكرها.الآنفالصخرةمنطقةفيوبخاصة،المنيعةالجبالفيوالاختفاءمنهالافلات

الداخلية،شؤونهمإلىوانصرفوا،الصغيرةالشرذمةهذهأمرالمسلموناستهونوقد

فاستغل.الأندلسفيالبربرتمردبعدوخاصة،والخلافالفرقةبعواملوانشغلوا

المناطقعلىوالاستيلاءالجنوبنحووالانحداربالمحركوسرعوا،الفرصةهذهالاسبان

عظيمأخطرأيشكلبدأالذيالأمر،هذاإلىالمسلمونتنبهوعندما.البربرتركهاالتي

فأرسلوا،الإمارةلهذهيتصدواأنولاتهمبعضحاول،الجزيرةسبهفيوجودهمعلى

بعضوتثمير.المنطقةلوعورةنظراعليهاالقضاءتستطيعلمالتيالحملاتبعضإليها

سنةالمسلمينعلىباهرأنصرأحققوا،وجماعتهبلايأنإلىالمسيحبةالروايات

)2(

)3(

)4(

)3(

.2/92:عذأريابن28؟ص،مجموعةأنجار:انظر

بعدها؟فما318ص،الأندلسفجرمؤن!،وراجع؟4386/تالعبركتابخلدوذ،ابن:انظر

ب،11مجلد،الأولفؤادجامعة،الادابكليةمجلةاشتريساوميلادابلايالمرصوموبحثه

9491.،القاهرة،ا

4.033/ةالطيبنفح،المقري

334.صالأندلسفجرمزن!،:وانظر؟/317:نفهالممدر
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عربيقائدبقيادةالحصاةلسحقحملةسحيمبنعنبسةالواليأرسلحينماملموأهـ/722

)،(.اللخميعلقمةاسمه

فجعلتهاتفاصيلها،وسوهتالحادثةهذهتصويرفيالمسيحيةالمصادربالغتلقد

الاسبانمؤرخوزادوقد(.)7الإلهيةالقوةوتدبيرب!رادةتمالذيالمبينبالفتحأسبهشيئا

منالمسلمين)خراجأجلمنلصراعهمبدايةفجعلوهواجلالاتقديراالنصرهذا

م،754عامحوليةهي،معاصرةلاتينيةحوليةف!نهذا،منالرغمعلىولكنالأندل!.

فيالحادثةهذهتركتهالذيالحقيقيالتأثيريعكسوهذا.المعركةهذهعنشيئاتذكرلا

منمجموعتينبينثانويةحادثةأو،صغيرةمناوسةعدتانهابدلاحيث،الأندلمى

فيزادتالتيالأمورهنيعقبهالملوسيئانعنيتكنلموحدهاالحادثةوهذهالأفىاد.

فيانفسهمعلىوانقسامهمالمسلميناختىخاصوبشكلوأهيمتها،قيمتها

بيدكانتالتيالمناطقإلىوالانتشاربالقوةوأنصارهلبلايالسبيلمقدمما،الأندلس

والمسلميهن.العرب

لهذهالصحيحالتاريخبشأنوالمحدثينالقدامىالمورخينبينخلافوهناك

بنعنبسةعهدفييجعلهامنفمنهمكوفادونجا،بمعركةتسمىاصبحتالتي،المعركة

فيحدثتانهاوالأرجح،السلوليالحجاجبنعقبةعهدفييجعلهامنومنهم،سحيم

سمالفيللحربالحربيالنشاطعنالحديثأثناءذلكوذكرنأسبقكما،الأولعهد

القضاءفييفلحلملكنهافتتاحها،وحاولجليقيةمنطقةعقبةهاجموقدإسبانيا)!(.

Picosالشهيرةبالصخرةاعتصمواالذينانصارهوبعضبلايعلىالنهائي de Europa.

وانصرفواوتركوهمالمسلموناحتقرهمبحيثالشأنوصغرالقلةمنهؤلاءوكان

العربارتكبهاالنيالأخطاءأعظممنالمقاتلينهؤلاءأمر)غفالوكانبهم)9(.اسنخفافأ

الكثيرإليهفانضم،المسلمينبانسحابوجماعتهبلايمعنويةقويتفقد.الأندلسفي

أستوريشمملكةبميلاد)يذاناهذافكان،عليهمملكااختاروهالذينالأنصار،من

)6(

)7(

)هـ(

)9(

351.-4/033(:الرازياحصدبنعيى)بروايةالمقري:انظر

TheChronicle.6كلهـا.15 of Alfonso III, pp

.61405،.Ibid

فجر،مؤنى:راجعوبلايكوفادونجامعركةبثأنالمختلفةوالاراءالتفاصيلمنلمزيد

342.-318ص،الأندل!

.2/92:عذاريابن)2،ص،مجموعةانجار
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الجبليةالمناظقهذهفيوسلطانهأمرهلتوطيدسانحةالفرصةبلايوجدوقد.المسيحية

المتاخمة،الإسلاميةالمناطقعلىيغيروأخذ.البربرتمردمنذالمسلمونهجرهاالتي

الكلابي،حاتمبنوالصميلالخطارأبيبينبالفتنةالمسلمونانشغلأنبعدخاصة

.الجديدةالمملكةأقداموثبتت،مركزهففوي

ورثه;.r،ماهـ/91737عامفيوفاتهإلىأئشوريشمملكةحكمفيبلاياستمر

وكانالصيد)15(.فيلهتعرضدبقتلهحيث،فقطسنتي!نحكمهدامالذيفافيلا،ابنه

أذفونشابنهفورثهأيضا،الحينذلكفينوفيقد،كشتبريةدوق،بتروسالدوق

كانتبريةإمارةبينالتحالفأواصرتوطدتوقد.بالكاثوليكيالملقب(الأول)ألفونسو

.(11Ermesinda)أرمسنداتدعىلبلايابنةمنألفونسوبتزوجوذلكأستوريشومملكة

الإمارتين،بيناتحادذلكأثرعلىفقام،عليهمملكاألفونسوجلقيةأهلاختارثم

الروايةتسميهاكما،جليقيةمملكةأو،ليونمملكةهيواحدةحكومةمنهماوقامت

الإسلامبة.

وفواها،وسعها،فقد،النصرانيةلاسبأنياالحقيقيالمؤسسالأولألفونسوهـلعد

ظروففيفحكم،حينإلىالأندلسفيالإسلاميةالعربيةالدولةخطرعنهاوأزاح

المسلمينسغلتقدكانتالداخليةالخلافاتلأنم(،757-973اهـ/ه4-)121مؤاتية

كانواالتيالمناطقمنونزوحهمالبربر،تمردفرصةألفونسوفانتهز.طويلةلسنواتعنها

الذينالعربمنالكثيرهجرةوكذلك،وجليقيةوكنتبريةأستورلشفيعليهاسيطرواقد

البربر.وبينبينهموقعتالتيللفتنةنتيجةوهلاكهم،النواحيهذهفييستقرونكانوا

،سنواتلعدةواستمر133075x%سنةبالأندلسالقحطحلفقدذلكإلىيضاف

الأنحاءهذهعنالمسلمينمنكثيرفجلا،الشماليةالمناطقعلىشديداتأثيرهوكان

هذهالاسبانفاجتاح.المسلمينوأراضيجليقيةبينتفصلواسعةمنطقةمخلفين

استورقةوعنكلها،جليقيةعناليقيةوأخرجوا،المسلمينمنبهامنوقتلوا،المناطق

12)دويرةنهرحتىالمناطقمنوغيرها Duero).مثلهامةمراكزالمسلمونخسروهكذا

r.وشلمنقة،Zamoraوسمورةeonليون SalmancaوسقوبيةSegovia،وأبلةAvila،

فتحها.فيوالعناءالجهدمنالكثيرالفاتحةالعربيةالجسوشبذلتأماكنوكلهاوغيرها،

323.ص،الأعلاماعمال،الخطيبابن)01(

يهـ3.ص،الابقالمرجعمؤن!،:أيضأوانظر223'ص،نفسهالمصدر)11(

بحدها.345leiص،الأبقالمرجعمؤن!،!28،62ص،مجموعةأخبار:انظر()12
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تأسيسمستهلفيالأولألفونسووفاةعند،الإسلاميةالأندلسحدودأصبحتوقد

وطلبيرةوقوريةبقلمريةمارةالأطلسيالمحيطسواحلمنتمتد،الأمويةالإمارة

فكانتالاسبانيةالإمارةحدودأما.بنبلونةعندتنتهيثموتطيلةالحجارةوواديوطليطلة

وليون،Burgosبرغضمنوأجزاء،Santanderأنديروسانت،أستوريشتضم

المناطقأما.الايبيريةالجزيرةشبهربعنحوعلىسيطرتجليقيةإمأرةانأي.وجليقية

والمنازعاتللخلافمسرحافكانت،المذكورينالخطينهذينبينلقعكانتالتي

والاسبان)13(.الحرببينالدائمةوالحروب

مقاطحةعلىحأكحاعينهالذيفرويلا،وأخيه،الأولألفونسومنكلعمللقد

فكانا.الجنوبفيالمسلمينومناهضة،الاسبانيةالمملكةهذهتوشععلى،كانتيرية

كانالذيالفهرييوسفعهدفيوخاصة،المجاورةالإسلاميةالأراضيعلىيغيران

الحصينة،Lugoلكمدينهعلىألفونسوفاسئولى.الداخليةوالثوراتبألمشاكلمثمغولأ

هذهعلىالوضعواستمر.الأندلسأراضيفيوعاث،مرةمنأكثردولرةنهرعبركما

-/147xأيالتاليالحامفيألفرنسووأخيه،م146A-/764سنةفرويلاوفاةحتىالثصاكلة

غزوفيالمنوالنفسعلىسارالذي،الأولفرويلاابنهألفونسوخلفوقد.

الخطيرةبالثوراتالأولالرحمنعبدانشغالمستغلا،الاسلاميةالعربيةالدولةأراضي

جليقيةمملكةحكمعلىوالأمراءالملوكوتوالى)14(.حكمهأوائلفيجابهتهالتي

103/-)792الثالثألفونسوبنغرسيةمنهمبألذكرونخص،والغربيالثحرقيبقسمها

لتوسط،ليونمدينةإلىOviedoأوفيدومدينةمنالعاصمةنقلالذيم(019-149

إليهاوصلتاليالقوةمدىعلىالإجراءهذاهـلدل.وأشتوريشجليقيةبينموقعها

ومنذ.الحربلمواجهةالسهولإلىونزلت،الجبليةالمناطقتركتحيث،المملكةهذه

مملكةتسمىكانتأنبعد،ليونمملكةباسمالاسبانيةالمملكةهذهشميتالوقتهذا

وجليقية.أشتوريش

وأنافارمملكةهي،اخرىاسبانيةمملكةأو)مارةليونمملكةجانبإلىوقامت

وأالباسكبلادفيPyreneesألبرتجبالمنالغربيالجنوبمنطقةفي،نبازة

النبلاءبعضسلطةإلىتخضعأمرهاأولفيالامارةهذهوكانت.الجبليةالبشكنس

3(1)041..pأ،ول.TheCambridge Medieval History, vol

035.-934ص،السابقالمرجعمؤفم!،:ايضأوانظر

213.-214ا/:الأبقالمرجع،كان:انظر)14(
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عاصمةبنبلونةمدينةاتخذواالذين،وأستوريشكانتبريةمنلأمراءأوللفرنجالتابعين

نأ،الإمارةهذهعلىسنوهاالتيالعديدةالغزواترغمجليقيةأمراءيستطعولم.لهم

هذهزعماءومن.استقلالهمعنالدفاعفيالبشكنسلتفانيوذلكمملكتهمالىيضموها

Garciaأنيجزكرسيةالامارة Iniguez،البثعاكحصة،بملكحزم)13(،ابنيسمهالذي

معهمارتبطفقد،الأعلىالثغرسادة،المولدينقسيببنيطيبةصلةعلىكانوالذي

ضدفرتونبنموسىبنموسىزعيمهممعوحارب،والمصاهرةالتحالفبرباط

وخلفم)16(.هـ/246862سنةAlbeldaالبلدةمعركةفى،جليقيةملك،الأولأردونيو

بعدالحكمعنعزللكنهقرطبة)17(،فيأسيراطويلةفترةقضىالذيفرتونابنهغرسية

x/-)263+509314-269الأولغرسيةشانجةعليهتغلبأن Sancho Carcia).I،

لهذهالحقيقيالمؤسسويعدنافار،امراءمنملكبلقبتلقبمنأول!كانالذي

)18(.المملكة

وذلكإسبانيا،سمالفيأخرىمملكةقامتونافار،ليونمملكتيإلىوبالإضافة

.الشرقفينافارومملكة،النربفيليونمملكةبينتقعكانتالتيالأراضيفي

لكثرة،!سasةlaقشتالةباسمبعدفيماسميتثم)بردولبا(تسمىالمناطقهذهوكانت

ليونمملكةجهودإلىيعودوالقلاعالحصونهذهوأصل.بهاتقومكانتالتيالحصون

هذهعرفتوقد.المسلمينهجماتمنللحمايةبهانفسهاوأحاطتأقامتهاالتي

Alavaألبةولايةإلىنسبةأيضأسميتكما،القلاعباسمالحربيةالمصادرفيالحصون

قبلمنيحكمونألبةوأهلالبشكنسمنالمناطقهذهسكانوكان.والقلاعألبةباسم

منليتمكنواالذاتيالاستقلالمنبشيءيتمتعونكانوالكنهم،ليونلمملكةتابعينأمراء

وقد.Burgosبزغث!مدينةفييومئذفكانتالمنطقةعاصمةأما)"ا(.المسلمينمحاربة

التحرربل،الذاتنالاستقلالهذاعلىللمحافظةجهدهمالمحليونالأمراءهؤلاءحأول

فيالقلاعمعظماتحدتحينما،الفرصةهذهلهمسنحتوقد.ليونمملكةسلطةمن

205.ص،العربانسابجعهرة)13(

عد؟892،362ص،ا!،السابقالمرجع،عنان:ايضأوانظر203،ص،نفسهالمصدر)16(

الثر،السامرائيخليل53؟ص،9691،بيروت،الثانيةالمجموعة،اندليات،الحجيالرحمن

.034ص،ا،ندلسالأعلى

./279:عذاريابن()17

363./1:السابقالمرجع،عنان)18(

78،ص،والمغربالأندلستاهـلخفي،الحبادي:انظر)91(
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Fenianكونثالثفرنانالكونتبزعامةالميلادي/العاسرالهجريالرابعالقرن

Gonzalez،قويازعيماكونثالتوكان)02(.الخطيبابنيسميهكما،غنصالسأنفزأو

منالرغموعلى.ليونملكالثانيراميروعلىالحربفأعلن،ليونملوكخصومهضد

لزعيمهممخلصينالقلاعسكانمنأنصارهظل،الملكقبلمنوأسرههزيمنه

فعمل.سراحهإطلاقإلىالئانيراميرواضطرمما،الئورةفيواستمرواالمأسور،

هذهيحققأناستطاعوقد.لوائهتحتقشتالةكلوتوحيدمركزهتوطيدعلىكونثالث

ثم.ليونمملكةعنالمستقلةقشتالةإمارةفيأبنائهفيوراثياالملكويجعل،الغاية

علىوالمسيحيينالمسلمينأراضيحسابعلىفثميئاسيثاتتسعالإمارةهذهأخذت

القشتاليةلغتهاوصارتبحد،فيماسنرىكماإسبانيا،كلعلىسيطرتحتىالسواء،

.21(البلاد)فيالرسميةالاسبانيةاللغةهي

الاماراتمنوغيرها،العلاثالاسبانيةالاماراتهذهبينالعلاقاتكانتلقد

فيماCataloniaقطالونيةلأمارةنواةكونتالتيبرسلونة)مارةمثل،الأخرىالصغيرة

السلمبينتضذبذب.أمهـ/137مlrAragonأراغونمملكةفيدمجتوالتيبحد

مشتركةمنفعةهناكتكونفحينما.ومطأمعهمحكامهاواهتماماتمصالححسبوالحرب

ولكن.الأندلسفيالمسلمينلمواجهةالإماراتهذهبينالتقاربيحصل،للجميع

النبلاء،ثوراتاو،الحاكمةالأسرافرادبينالسلطةعلىوالنزاع،المصالحتضارب

الأمراءمنالعونلطلبالاسبانالأمراءهؤلاءبعضتدفعكانتللاستقلالاومحاولاتهم

تفرضكانتماكثبرأ،الداخلبةالأحوالسوءفإن،ذلكإلىيضاف.قىطبةفيالأموين

)ذالكنهم.الإسلاميةالعرببةالدولةمعوالمهادنةالسلمعقدالاسبانيةالإماراتحكامعلى

عهودهم،نقضفييترددونلا،داخليةمشلكةفيالمسلمينبإنشغالأو،بالقوةشعرواما

معالاماراتهذهعلاقاتأنإجمالاالقولويمكن.)22(للأندلسالتابحةالأراضيوغزو

مابرمنيعقبهاوما،الحروبجانبإلىتشملكانتومواطنيها،الاسلاميةالحربيةالدولة

كالمراسلات،والصفاءالسلمأوقاتفيتبرزأخرىأمورا،الطرفينإلىبالنسبةونكبات

الإماراتهذهبينالمثشركالحضاريالتأثيروانتقال،الحصاهرةوعلاقاتالدبلوماسيما،

الأندلس.فيالاسلاميةالحربيةالدولةومواطنيالاسبانية

325.ص،الاعلاماعمال)02(

.78ص،السابقالمرجع،البادي)21(

56.-54ص(،)2،أندلسيأت،الحجيالرحمنعبدانظر:)22(
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الاسبانية:والإماواتالأندلسبينالعلاقات

ادربم:ايعلاقانت-أ

.الشمالفيالاسبانيةوالإماراتالأفدلسبينعامةبصورهالحربيةالعلاقاتسادت

الأحوالكانتكلما،الصممالباتجاهكثافةتزدادالعربيةالعسكريةالحملاتوكانت

الخطرلمكافحةالأمراءفيتفرغ،الأندلسفيهادئةوالأوضاع،مستقرةالداخلية

تثمنفكانتالإماراتلهذهبالنسبةالحالوكذلك.الاسبانيةبالإماراتالمتمثلالخارجي

المسلمين.وضعفبقوتها،فيهاتشعرالتيالفتراتفيالأندلسأراضيعلىالهجوم

الرحمنعبدالأميرانشغالاستغلالذيالأولفروبلاعهدفيحدثمامثلاذلكمن

الإسلامية،العربيةالدولةاراضيعلىفأغار،مغيثبنالعلاءتمردعلىبالقضاءالأول

بدلاوكانوغيرها)ت(.وسمورةوابلة،وسقوبية،وسلمنقةلكوغزا،دويرةنهروعبر

انسمغالهبرغمفجرد،،الاصباثيالخطربردكفيلةإجراءاتيتخذأنالأولالرحمنلعبد

منطقتيإلىخاصةوبشكل،الشمالإلىبدرمولاهيقودهاتأديبيةحملة،الداخليةبالفتن

نهرضفافعلىكانتبريةوجبالالباسكبلادبينالواقعةالأراضيوهي،والقلاعألبة

سكانوأرغمتملحوظا،نجاحاالحملةهذهحققتوقد.جليقيةمملكةشرقيالإبرة

.)02(الإسلاميةالعرببةللدولةالجزيةدفععلىالمناطقهذه

سادتالتيالعلاقاتطبيعةعلىكبيرأثرذاتكانتهذهبدرحملةأنوالظاهر

لهذهالتوسعيالنشاطأوقفتفلقد.جليقيةوامارةالأولالرحمنعبدبينبحدفيما

عهدفيالفطقةعلىالسلامخيمفقدذلكالىيضاف،الأندلسحسابعلىالإمارة

ويدفعونالأمويللحكمأتباعبمثابةكانواوالذين،الرحمنعبدعاصرواالذينالملوك

حتى،الامارةهذهبشؤونالتدخلفيكبيراحداالعربنفوذبلغوقد.قرطبةإلىالجزية

إلىللوصولالاسبانالأمراءبينتنشبكانتالتيالخلافاتفييتدخلونكانواأنهم

هؤلاءأحدويدين.مناوئيهمعلىالتغلبعلىمنهمالموالينفيساعدون،العرش

يذكرومما.الحكمإلىبوصولهللعرب،(Mauregato)مورجاتومورقاطوهوالأمراء،

إلىالتقربفيبالغوقد،الأمجهةمنعربيأصلمنكانالأخيرالحاكمهذاأن

)؟2(.إليهموالتوددالمسلمين

()23

)24(

)25(

033./1:المقري؟5/005ا،ثير:ابن

1/216.:السابقالمرجع،عنان:وانظر/4؟؟2:عذاريابن

-!1ههص،وحضارتهاا،ندل!تارلخفيدراسات،بدرأحصد921$/1:السابقالمرجع:انظر
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سنةمورجاتووفاةبعدالأولوضعهاإلىعادتماسرعانالحربيةالعلاقاتولكن

ثم،سننيننحوبعدعزلالذيول!ءلأ)،2(.4هبرمودةاوبزمودوتولي،م978اهـ/73

7-او7ءهـ/-)173)ذفونشبالعربيسميهالذيالثانيألفونسومنهبدلاحكم

الحكم،وابنه،الرحمنعبدبنهشامالأندلسفيهاتولىالتيالحقبةهذهففيم(.842

فقد.الجانبينبينوالغزواتالاستباكاتاستدت،الحكمبنالرحمنعبدوحفيده

كبيرةانتصاراتوحققت،هشامعهدفيتقريياصيفكلفيحملاتالدولةسيرت

معروفونقوادالشمالإلىالمتجهةالحملاتهذهراسعلىوكان.جليقيةإمارةعلى

ععمان،بنايثهعبيدعثمانأبومنهم،الأندلسفيالأمويةالدولةإقامةفيساهموا

بنفسهالفرارإلىواضطره،ساحقةهزيمةبزفودبالملكأنزلالذي،بختبنويوسف

عبد:الاخرينالقادةومن)27(.القتلىمنكبيراعدداجيشهتكبدأنبحدمعاقلهإلى

الىانتهىحتىم917597_/سنةصائفةقادالذي،مغيثبنالواحدعبدبنالكريم

ل!مارةالقديمةالعاصمةأوفيدو،مدينةوصلإنهبل،جليقيةداخلاسترمةمدينة

القلاعإحدىإلىفرارهلولا،يديهفيأسيرايقعكادالذيالثانيألفونسووهزمالاسبانية

)هر(.الشمالفيالبعيدة

وبخاصة،الداخليةالفتنببعضالأولالحكمانشغالالثانيألفونسواستغلوقد

حتىوسار،دويرةنهرعبرحيثفيها،وتوغلالعربيةالدولةأراضيفهاجم،ماردةتمرد

بأنالحكمفرد.وخربها،المنطقةتلكفيوعاث،الحاليةالبرتغالفيوأشبونةقلمرية

فيباسرثم.المغتصبةالمدنواستعادالأعداءبلادوغزامهـ/491081سنةبنفسهسار

سنةمغيثبنالواحدعبدبنالكريمعبدحملةومنها،الشمالالىالحملات)رسال

ارونواديفيالمنطقةبسكانقويةضربةأنزلتالتيجليقيةإلىمهـ/2816!و

.92(!لمامم!)

فيالداخليةللأحوالنسبيبهدوءتميزالذي،الحكمبنالرحمنعبدعهدوفي

جهاددونسنةتمركانتوقلما،الثممألإلىالصائفةالحملاتاستمرت،الأندلس

)26(

)27(

)28(

)92(

.991صاشانيا،فيالعربيةالدولة،بيفون

357-034..Livermore,The Origins of Sapin and Portugal, pp

!ع.-2/63:عذاريابن

.65-2/!:نفهالممدر

236.-235ص،الأبقالمرجع،بيضون:وانظر؟75-2/73:نفطالمصدر
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سنةوبخاصة،الحملاتهذهبعضفيبنفسهساركالثانيالرحمنعبدإنبلللأعداء،

بقيادةأيضأبنفسهقامكماحصونها.منالكثيروفنحجليقيةكزاحيثم225084/

الباسك،معتحالفالذي،فرتونبنموسىبنموسى،تطيلةلحاكمتأديبيةحملة

موسى،اليهاالتجأالتي،الباسكعاصمةبنبلونةإلىوتقدمتطيلةفيأتباعهفأخضع

.)03(الصلحموسىوعلىأهلهاعلىوفىضفأخضعها

فيالمختلفتينالقوتينبينالنزاعواستمر،الشمالإلىالحملاتاستمرتوهكذا

إلىفبالإضافة،الأمويةالامارةعهدأواخرفيتطورالحربيالموقفلكن،الجزيرةسبه

الجانبتجاهدفاعهخطوطوتحصينبإعمارالجانبينمنكلقام،الحملاتاستمرار

المناطقوبقية،وبرغض،داماية،وليون،استرقةبإعمارجليقيةإمارةفبدأت،الاخر

الابرة،نهروروافد،الشماليةتاجةنهرروافدفحصنوا،العربأما.دويرةنهرإلىجنوبا

وطلمنكة(،الحاليةمدريدMadrid)مجريطمدينةالرحمنعبدبنمحمدالأميربنىكما

Talamanca،حصنلهموبنى،لهموحصنهاأيوبقلعةمدينةتجيببنيوأسكن

الثممال)31(.فيالاسبانيالخطرلمواجهةدروقة

بطابعتميزتالإمارةعصرفيالحربيةالعلاقاتأنإلىالاسارةتجدروأخيرا

سبيلفيجهادأالاسبانيةالممالكعلىحملاتهميعدونالأندلسفأهل.خاصروحي

وكان.الصليبيةالروحبتأجيجللعربمقاومتهممنيعززونالشمالاسبانكانبينما،ادله

Santiagoياقبشنتمدينةفي)سانتياجو(،يعقوبالقديسلقبر de Compostelaتأثير

فيهؤلاءيشنهاالتيالحملاتتكنولم.الاسبانعندالمعنويةالروحإثارةفيكبير

مرعلىأعدائهمضدالاسبانجحافلسانتياجوفيهايقود9صليبيةحربسوىحقيقتها

.،)32(القرون

توالمصاهراتالدبلوماسنالعلاقات-2

الثممالفيالاسبانيةوالإمارات,ندلIابينالطويلةالحروبحقبتخللت

87.-285،86/:عذاريابن)03(

018cصالمعطار،الروض،الحمي!ري:انظر)31( - 917 128( 76Lبدر،أحمد:أيضأوالظر

218.-217حما،الابقالمرجع

وانظر:61(ص،6591،القاهرة،فودةطارق،ترجمةوأرضها،شحبهااسبانيا،لودردورثي()32

الينة،مجلة،هوالأندلسالصغربفيوالجهادالحربلحياة"صورة،العباديمختارأحصد

.155ص،الأندليالأعلىالثفر،الامراكليخليهل29،ص،6391-6291،الرباط
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والتعرفللاتصالكثيرةفىصاللجانبينأعطتهدناتبعقدتميزتعديدةسنوات

الاتصالاتهذهكانتهـان،الطرفينبيندبلوماسيةاتصالاتهنالثوكانت.والاقتباس

فيتزالماكانتالاسبانيةالإماراتبعضلأنالحهد،هذافيجداواضحةنبدولا

العلاقات،هذهبنضجتميز،الخلافةعهدأي،التاليالعهدلكن.والتكوينالنموطور

إلىيشيرمافهناكهذا،ومع.واسعنطاقعلىالجانبينبينوالسفاراتالرفودوتبادل

عبدعهدففي.جداقليلةكانتدإن،الإمارةعهدفيالقبيلهذامنعلاقاتوجود

قثمتالة،حكامجيرانهوبينالأندلسيالعاهلهذابينوسلامأمانعقدتمالأولالرحمن

عبدالعظيمالملكأمانكتاب،الرحيمالرحمنايثهإبسم:مانIاكتابنصهووهذا

منتبعهمومن،قشتالةأهلوايأندلسيينوالنصارىوالأعيانوالرهبانللبطارقةالرحمن

علىأقامواماينسخلاعهدهأننفسهعلىوسهد،وسلامأمانكتاب.البلدانسائر

منرأسالافوعشرة،الفضةمنرطلالافوعشرةالذهبمنأوميةالافعشرةتأدية

كلفي،الرماحمنومثلها،بيضةوألفدرعألفمع،البغالمنومثلها،الخيلخبار

)حزيرانومائةوأربعيناثنينعامصفرثلاثقرطبةبمدينةكتب،سنينخمسالىعام

.)33((م975

عقدتالتيالظروفولاالمعاهدةهذهعنتفصيلاتلديناتوجدلاالحقيقةوفي

بحضهـلرتاب.الأولفرويلاأيامفيعقدتأنهاتاريخهامنيبدوولكنفيها.

الإمارةلمواردبالنمبةلضخامتهافيهاوردتالتيالأرقامصحةفيالمحدثينالمؤرخين

يوجدلاكايأدإنذاتها،الوثيقةفيأيضايشكونكما.المبكرالوقتذلكفيالاسبانية

الأولالرحمنعبدكانفقد،العكسعلىبلإنكارها)هـ3(.لترجيححاسمةحجةلديهم

لذلك،لهوالتصديمواجهتهعنعاجزاايأولفرهـللاجعلممأ،الحقبةتلكفيقويا

نأسلففيمارأيناولقد.المعاهدةهذهمثلعقدعلىالموافقةإلىلجأأنهيحتمل

بالهدوءتميزت،ايأولالرحمنعبدعهدفيالأمويةوالدولة،جليقيةامارةبينالعلاقة

الفترةخلالالحكمتولواالذينالاسبانأمراءوأن،الشمالإلىبدرحملةبعدوالسلام

)33(.M.Casiri. Bebliotheca Arabico- Hispana Escurialensis, Madrid,,0177 vol. H

عناذ،:انظر،الاسكوريالفيالخطيبلابنالإحاطةمخطرطةعنالنص!هذاالغريركطنقلوتد

.و91ص،الابقالمرجع

،66-65ص(،)2اندلسيات،الحجيالرحمنعبد)1(؟رممث!LA،991ص،نفسهالمرجع()4

الهوأث!.نياليهالثرالتيوالمراجع
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قرطبة.لحكومةوالمواليةالتقزبيةبسياستهمتميزوا،حكمهمنالباقية

عبدباستئناء،الأمويينالأمراءبقيةعهدفيأهميةذاتوديةعلاقاتتوجدولا

مكانةإلىعهدهفيالأندل!فيالعربيةالدولةوصلتالذي،الأوسطأوالثانيالرحمن

وقد.الإسلاميالمغربفيوالسفاراثالدبلوماسيللنشاطمركزاوأصبحت،سامية

بالنسبةأما.)33(البيزنطيةالامبراطوريةمعأوجهاالدبلوماسيةالعلاقاتهذهوصلت

بعدتفرضالصلجمحاهداتبعضوكانت،القوةبتلكتكنفلم،الاسبانمعللعلاقات

مثلاذلكمن،الأخرىالمناطقوبقيةجليقيةعلىالأندلسJAIيحققهاالتيالانتصارات

سنةغزاهمأنبعد،الجلالقةعلىمغيثبنالواحدعبدبنالكريمعبدفرضهالذيالصلح

علىهجرمهمعلىردأكانتوالتي.)"3(والقلاعألبةبغزاةالمعروفةبغزوتهم823هـ/802

منالأسرىجميعسراحاطلاقالصلحهذابنودمنوكان.الأعلىالثغرفيسالممدينة

رهائن،ليكونواالدولةإلىالمنطقةزعماءبعضوتسليم،كبيرةجزبةودفع،الأندلس

وعبدنافارإمارةبينالاتفاقاتبعضحدثتوقد)37(.المستقبلفياعتدائهملعدمضمانا

فيوتدخلهم،الافرنجسيطرهمنبالتحرربدأتقدالإمارةهذهوكانت.الأوسطالرحمن

جاءتفقدالسببولهذا.والاسنادالعونلطلبالأندلسإلىتتوجهجعلهامماسؤونها،

الطرفين،بينمعاهدةوعقدت،قرطبةفيالأوسطالرحمنعبدبلاطإلىنافاريةسفارة

لأهلالنافاريينمساعدةمقابل،خارجياعتداءأيمننافاربحمايةبموجبهاالدولةتعهدت

المعاهداتهذهتكنلمولكن.38(فرنسا)إلىالبرتجبألعبورارادواإذافيماالأندلس

سعروامأ)ذاخأصة،الأحيانمعظمفيتنقضكانتبل،الاسبانأمراءقبلمنكثيراتحترم

الأندلس.فيالإسلاميةالعربيةالدولةوضعفبقوتهم

سواءسائعةكانتفقد،والمسيحيينالأندلسفيالعرببينللمصاهراتوبالنسبة

يشجعونالحكاموكان.الشمالفيالاسبانيةالامأراتمعأمذاتهاالأندلسداخلفي

موسىبنالعزيزعبدمثل،إسبانياتنساءمنتزوجقدبعضهم)نبل،المصاهراتهذه

الذينالمسيحيينحكامومن.القوطملوكاخرلذريقأرملةمنتزوجالذينصير،ابن

سالمالعزيزعبدمحمودالسيد:ترجمة،والأندلسالمغربفيالاملاأ،بروفنالطليفيتانظر35()

ص(الابقالمرجع،العبادي؟بعدهافما59ص،5691،القاهرة؟حلميالدينصلاحومحمد

151154-.

.82-2/81:عذاريابن)36(

.71-07ص)2(،أندلشاتثلأ،1/6:السابقالمرجع،عنان345t-1/344:المقريةانظر()37

.72ص،نفسهالمرجع3())
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وبالغ،جليقيةفياستفلالذي،م978هـ/173سنةالمتوفىمورجاتوالاتجاههذاسجعوا

المسلمين.منالمسبحباتالفتياتزواجبحماسوشجع،المسلمينالىالتوددفي

النجاحتلاقلمدعوتهولكن،عربيةأممنالأوللألفونسوابنانفسه،الحاكمهذاوكان

له)93(.الدينورجالالمئعصبينالنصارىبعضبسببالمطلوب

الأعلى،الثغرمنطقةفيالمتنفذةالأسربعضبينقوبةمصاهرةعلائاتقامتوقد

الأسرهذهمثلأنويبدو)15(.الشمالفينافارحكاموبيناالمولدينقسيبنيممثل

يربطالذيوالقربالجوارعاملعنفضلاهذا،بالزواجنفوذهاتقويةأرادتئدالصولدة

أحيانايقفونتسيبنوكانبحيثالقرةمنهذهالمصاهرةعلافاتوكانت.الطرلينبين

)ا+(.الاخرينالاسبانالحكامأو،قرطبةحكومةبوجهالنافاريينأصهارهممع

بنادلهعبدالأميرزواجالعهد،هذافيحدثتالتيالطريفةالمصاهراتومن

FortunغرسيةبنفرتونابنةInigaونفةوهي،النافارياتالأميرات)حدىمنمحمد

قرطبةفيوسجنه،الرحمنعبدبنمحمدالأميرأسرهالذيبالأنقر،المعروفكخاء3!ك!

هو،نافاريأميرمنذلكقبلتزوجتتدهذهونقهوكانتسنة)42(.عشرينلمدة

narشانجةبنأزنار Sanchezطوطةهي،)بنةمنهوانجبت8،لمToda،ستصبحالتي

ساعيةهـ/؟5؟م347سنةسفارةفيعليهوتفد،الئالثالرحمنعبدوتعاصرنافار،ملكة

منالئانيونقةميرة119زواجثمرةأماترطبة)43(0معوصدانةسلممحاهدةعقدالى

تكونوبذللاالثالثالرحمنعبدوالدمحمدمير11وهوابنا،فكانت،ادلهع!دالأمير

منالناصر،والدمحمد،أختلأنهاالناصر،الرحمنعبدالخلبفةعمةطوطةالملكة

سكانبينقامتالتيالمئشابكةالعلاقاتمدىعلىالمصاهرةهذهوتدلونفة)44(.أمه

الشعبيناحتكاكفيبارزأثرلهكالىمما،الشمالفيالاسبانوجيرانهمالأندلس

بينهم.فيماالحضارةمظاهرواننقال،واختلاطهم

)93(

)41(

1()4

)42(

)43(

)44(

ا".ص)2(،افدلسيات12افىا/:السابقالمرجع،عنان:انظر

السابق،المرجع،السامراليخلبل3055-205ص،العربانابجحهرة،حزمابن:انظر

034.صر،

بعدها.فماارصاالعذرى:انظر

و.2/7:عذاركطابن

ل!16ا/:المفري

3".-،لأص(1)1اندلسيات:انظر
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الحضارت:العلاقات-؟

الامارةعصرفيإسبانيافيمستمراوالمسيحيينالمسلمينتداخلكانلقد

فيأمذاتهاالأندلسداخلذلككانسواء،اللاحقةالأخركماالاسلاميةوالعصور

السلمفتراتعلىوالاحتكاكالتداخلهذايقتصرولم.الشماليةالإماراتمعخارجها

الشعبفإنبالآخر،أحدهماشعبانيتصلفعندماأيضأ.الحروبفتراتشملبل،فقط

فيللعرببالنسبةالحالةكانتوهكذا.الاخرعلىيؤثرالذيهوالأرقىالحضارةذا

بطرقالشماليةالإماراتوفيالأذدلسفيالاسبانإلىحضارتهمانتقلتفلقدإسبانيا،

،المتاجرةاوالاطلاعبقصدالطرفينبينتتمكانتالتيالمتبادلةالزياراتمنها؟ستى

يعودونوعندما،حرياتهملضمانالشمالمنيهربونكانواالذينالعبيدبواسطةومنها

كانبعضهمإنبل،الحضارةومظاهرالعاداتمنكئيرامعهميجلبونكانوابلادهمإلى

أيضأ)43(.عربيةأسماءيحملوهويعود

الاتصالفيكبيرأثرالاسبانيةالإماراتبيدالإسلاميةالعربيةالمناطقلوقوعوكان

يكنلمالاسبانبأيديالمناطقهذهإحدىتقعكانتفعندما.الطرفينبينوالاحتكاك

هذهفييبقونمنهمالكثيركانالعكىعلىبلفيها،المسلمينوجودتوقفيعنيذللت

العديدهولاءومن.الدينيةطقوسهمويمارسون،وتقاليدهمبعاداتهممحتفظينالمناطق

الإسلاميةوالفلسفةالعلومنقلفيهامأدورآلعبواالذين،والمثقفينالحرفأصحابمن

الاسبانيةالإماراتهذهوأمراءملوكوكان.أوروباإلىومنها،الشمالفيالاسبانإلى

وهؤلاءللبلاد.الاقتصاديةأهميتهمبسببالمسلمينبهؤلاءالاحتفاظإلىيضطرون

باسمعرفواعليهاالاسبانسيطرةبعدأماكنهمفيالبقاءفياستمرواالذينالمسلمون

العربيالحكمظلتحتالذمةأهلبموقفشبيهموقفهموكان.Mudejaresالمدجنين

حرفهموممارسة،الاسلاميةعقيدتهماتباعفيأحراراأسلفنا،كماوكانوا،.الإسلامي

هؤلاءوجودكانلقد.الجزيةأوالرأسضريبةدفعذللتمقأبلوعليهم،وتجارنهم

اقتصادية،بنيةخلقإلىأدتإسبانيا،حياةفيجدأمهمةتأريخيةظاهرةالمدجنين

التيالعهودفيأوجهابلغت،والمسلمينالمسيحيينبينمشتركةوعلمبةماديةوحضارة

للميلاد/السابععشروالرابععشرالثالثالقرنينفيخاصوبشكل،الامارةعهدأعقبت

الذين،الاسباننصارىوهم،المستعربينأنبالذكرالجديرومن)كه(.للهجرةوالثامن

)45(437..mbridgeMedieval History, vol.،)11 p!مT !he

)46(015..W..M Watt,A History of Islamic Spain, p
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إلىالإسلاميةالعربيةالحضارةنقلفيأيضأساهموا،الأندلمىفيالعربمععاشوا

القديمةوالاسبانيةالعربيةللغتينمعرفتهمبحكمالمستعربينهؤلاءلأن،الصرانيةإسبانيا

العلومانتقلتوهكذا.الاسبانيةالإماراتإلىالأندل!أراضيمنبحريةينتقلونكانوا

.الشمالإلىالإسلاميةالعامةالحياةمظاهرمنوكثيروالفلسفة

القانونيةالتنظيماتمنكثيرأيضأانتقلتفقد،التأثيراتهذهانتقالإلىوبالاضافة

إلىالاسباناضطرلمادايوضحوهذاالاسبانيةالإماراتإلىالأندلسمنوالحربية

السيطرةأعادوا0والتيبالمسلمينالسصكونةالمناطقفيالقاذمةالتنظيماتعلىالإبقاء

المنأطق)47(.هذهفيلرعاياهمالحياةلتنظيمأخرىأنظمةوضعوادينما.عليها

كانتفلقد،اللغويةالتأثيرات،الطرفينبينتبودلتالتيالأخرىالتأثيراتومن

فيالأخرىالمناطقوبقيةونافار،وقشتالةليونمنكلفيشائعةالعربيةالمصطلحات

الناتجةالقديمةالاسبانيةاللغةوهي،Romanceالرومانسيةاللغةفيدخلكما.الشمال

منالكثير،الوقتذلكفيالتكوينطورفيكانتالتي،الايبيرية-اللاتينيةاللهجةمن

اللغةهذهيفهمونالذيالعربمنالكثيرهناكوكان.الربيةوالمصطلحاتالكلمات

العربيةمصادرنافيوتوجدوالحدود.الثغورمناطقفيخاصوبثمكلبها،ويتكلمون

هذهيتكلمونكانواوالشعراءالقوموكباروالقضاةالأمراءأنعلىتدلواضحة)شارات

مستوياتكلعلىوذلك،العربيةاللغةجانبإلىالرومانسهأوالقديمةالاصبانيةاللغة

منالعديدهناككاننفسهالوقتوفي)48(.الأندلسيينالأمراءقصورفيوحتىالمجتمع

العربية.باللغةومعرفةإلماملهمالذينالاسبان

فيالاسبانالسكانعلىلأندلسيةاالعربيةالثقافةمارستهالذيالعميقالأثرويبدو

منالاسبانيةاللغةأخذتهاالتياللغولةالاستعاراتملاحظةمنالايبيريةالجزيرةشبهكل

ليفيالفرنسيالمستشرقيقولكمانفسها،الاصبانيةاللغةوجدتفلقد.العربيةاللغة

)السابعالميلاديعثزالحاديالقرنوحتىنموها،مرحلةطيلة)مضطرة)94(،بروفنسال

عنللتعبيرالوقتذلكحتىينقصهاماكلالعربيةمنتأخذأن،الأقلعلى(،الهجري

لاأمثلةوهناك.(الخاصةوالحياةالمؤسساتمضمارفيوبخاصةالجديدةالمفاهيم

مجالفيالعربيالأصلذاتوالمفرداتالكلماتمنعديدةمتاتتشمللهاحصر

)47(438-437..mbridgeMedival History, vol. III, ppءحThe

.172ص،الابقالمرجعاالحبادي؟2/227:عذاريابن:انظر()8

81.ص،بيروت،الجاةمكتبة،قرقوطذوقانترجمةالأندل!افيالعربحضارة)94(
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الحديث.العصرفيأوالوسطىالعصورفيإسبانيالدىالعسكريأوالمدنيالتنظيم

الجغرافية،والظواهروالأنهارالأمكنةأسماءتسملأخرىمصطلحاتذللةإلىيضاف

هذهوتعدوالملابس)03(.والألوانوالأزهارالفاكهةوأسماء،الريوأساليبوطرق

الحضاريالاسعاعتبرزلأنهاالتاريخيةالوثائقجميعمنأفضلاللغويةالاستعارات

إفصاحاالأدلةجميعمنأكثروهي.المسيحية)سبانباعلىالأندل!سلطتهالذيالحقيقي

الايبيربة)ا؟(.الجزيرةسبهسمالعمتفيهاجداللاسيادة،الثقافيةالعربسيادةعلى

النواحيعلىالشمالفيالاسبانيةالاماراتعلىالحضاريالعربأثريقتصرولم

العمارةفنوخاصة،الفنونمنها،أخرىمجالاتسملبل،حسبواللغويةالثقافية

/الثالثالميلاديالتاسعالقرنبدايةمنذ)سبانيافيوظهر،المدجنوننقلهالذيوالبناء

فيخاصوبشكل،الفنهذاويتميزتقريبأ)2؟(.نهائيةبصورةفيهاوظل،الهجري

جملةومن.حصانحدوةشكلعلىأقواسفوقترتفعالتيالقباببوجود،الكنائس

المعلقة،المائيةوالأقنيةالجسور،العربيبالفنتأثرتالتيالدينبةغيرالأخرىالأبنية

الأخرىالفنونتطورفيإسبانياعلىالمسلمينتأثيريظهركذلكوغيرها.المياهونواعير

والتطريز.والخزفيةوالزجاجيةالذهبيةوالمصنوعات،العاجصناعةمثل،الصغرى

بعدلاحقومتوالىالاسباناستعادهاالتيالمدنفيمستمرةالصناعاتهذهوظلت

الحضارة)سعاعلأنوذلك.الأندلسمنالعربخروجحتىبل،الإمارةعصر

يتلاشىلم،الهجري/الرابعالميلاديالعاشرالقرنفياندفاعهأقصىبلغالذيالأندلسية

وأمراءملوكيقفولم.الجزيرهشبهأجزاءجميعشاعلاالأندلسسقوطحتىامتدبل

منالصشقاةالمبتكراتستىانفسهمهموتبنوا،شجعوهبل،التيارهذاضدالاسبان

وقتفيالاسبانملوكبعضقيامدإن.المجاورةالإسلاميةالعربيةالحضارةمظاهر

علىالملابسوارتدائهموثشاليأ،عربيا،وجهينلصمنوهيعملاتهمبضربلاحق

الإسلاميةالعرببةالحضارةفيهتغلغلتالذيالعمقمدىعلىليدل،الإسلاميةالطريقة

المستويات)؟3".أعلىوعلىالاسباننفوسفي

116.-112ص،3891،القاهرةاسبايا،فيالإسلام،البديععدلطفي:انظر)03(

85.-81ص،الأندلسفيالعربحضارة،بروفنسالليفي)51(

ترجمة:امبانيا،فيالإسلاميالفنمررينو،جوميثمانريل:انظرالأندل!،فيالحمارةفنعن()52

.7791،القاهرة،سالمالحزيزعدمحمودالسيدود.البديععدلطفيد

ص،الابقالمرجع،البديععدلطفيايضأ:وانظرو"5-8688،حما،نفسهالمرجع:انظر53()

29-101.
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إلمضكبه!ؤل

النا!رالرحمنعبدتولية

الوطنيه:الوح!ةاستعادةقجهوده-

محمد)1(بنالرحمنعبدحفيدهتولىمهـ/003129سنةاللهعبدالأميربوفاة

جملةمنولعل،بالإمارةمنهأحقكانواالذينأبيهأعمامأو،أعمامهدونالإمارة

سبببن:أميةبنيأمراءمنغيرهعلىالرحمنعبدالأميرقدمتالتيالأسباب

شخصيته.:الأول

.الفترةهذهفيالأمويةالدولةطبيعة:والئاني

بالرعايةمحاطاادلهعبدالأميرجدهكفالةفييتيماالرحمنعبدالأميرنشأفقد

العلومفيالأمراءهنأقرانهبزحمىلهاحدودلابعضايةمحبؤأالزائدينوالاهتمام

الأميرجدهبلاطفيوعمليانظرياعليهاتدربالتيوالسيايمةالفروسيةوفنودأوالاداب

الاحتفالاتفيعنهالجلوسفيوبنيبه،الأمورمهاماليهيكلمبكروقتومنذبداالذي

رجالكبارمنالخاصةبأنظارمحاطا،أميةبنيأمراءبينمنمميزافكانوالأعياد)2(،

الجميعنظرفيوكان،المختلفةوطبقاتهاالعامةمنمعروفأ،ومدنيينعسكريينالدولة

عبدالأميرأنذللب،ايثهعبدالأميرجدهبعدالدولةقيادةليتولىغيرهمنأكئرمؤهلأ

الذاتيبناؤهتوازنالرجالمنفريدانمطاأميةبنيأمراءكلبينمنكانالرحمن

تلقائياتنموسخصيتهيتركلمفهوعاصرهاالتيالتاريخيةالفترةتعقيددرجةمعوالفكري

فيالمربيةالدولةبهاتمركانتالتيوالتحدياتالتأزمبدرجةمرتبطاينميهاكانو)نما

دوركبيرحدالىيشبهبدورويضطلعالعربيةالدولةأمجاديعيدأنلهقدرلذا،الأندلس

تؤكدالتاريخيةالرواياتبعضفإنذلكعنوفضلا.الداخلالرحمنعبدالدولةمؤسس

)2(

.277.سنةولد

كولايأ.ئحقيق2/157:المغربالبيايأ،عذاريابن
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)3(.بعدهمنعهدولايةولاهقدجدهأن

علىالمغيرينردععنمعهعجزتوضعفيكانتفقد(الأندلسفيالدولةأما

أمروتفاقمصوب)4(،كلمنالأعاصيرتجاذبتهاأنبعدنفسهاقرطبةالعاصمةاطراف

مالتحقيقوسهلةسانحةفىصاالخارجيةللتحدياتأعطىمماللسلطةالداخليالتحدي

التيالعصبيةالظروفوهذه،العربيةالدولةسيادهحسابعلىالتوسعمنتبغيهكانت

تواقينكانوافقد،الحكمفيالطامعينبغيةتكنلمالأندلسفيالعربيةالدولةعاستها

تعيدالتيالخصالفيهايتوسمونشخصيةكلمساندةإلىمسبقاتفاقودونبالاجماع

هذهإلىالثصخصياتأمربالرحمنعبدفكانوخارجيا،داخلياالسابقةالدولةمكانة

لهالمبايمينرأسوكان،جدهفيهتوفيالذياليومنفسفيبيعتهفتمت،المواصفات

ايثهعبدبنأحمدألقاهاقصيرةكلمةخلالمنفيهرأيهمعنعبرواالذينأميةبنيأمراء

،والعاممناللخاصعلمعلىادلهاختاركالقد:بقولهوبدأها،عنهمنيابهالأمير()3()عم

.()6(..علينا.ادلهنعمةمنهذاأنتظركنتولقد

القوادبعضعنهوناب،قىطبةفيالقومووجوهالدولةفيالموظفينكباربايعهئم

البيعةلأخذالرسلوأرسك!بقرطبةالجامعالمسجدفيالعامةالبيعةلتلقيوالرؤساء

رهان-الإمارةعصرمنالفترةهذهخلالضروريةالبيعةوكانتالأقاليموولاةالكورمن

أبواالذينالعصيانأهلعنالطاعةأهللفرزالطبيعبةالظروتفيوواجبةطبيعيةكانت

لامستقلينحكاماوحصونهمبمدنهممحتفظينوظلوا،سلطتهإلىوالانقيادالأميرمبايحة

الإمارةكرسياعتلائهبحدالأميربهقامعملواولالجديدللعهداهتمامأدنىيعيرون

والخارجةالمناوئةالعناصرإلىالأولىبالدرجةوجهعاممنشورخلالمنسياستهإعلان

مبدئين:علىالأساسنيالمنث!ورويقومالسلطةعلى

:الأول

كافةدإعادةالدولةبحقاقترفتالتيالجرائمكافةرإسقاطالتساهحعلىالتأكيد

)3(

)5(

)6(

،القاهرة،2/373الأندلسفيالأمويةالدولة،عنانهـلنظر:2/157المغربالبيان،عذاريابن

.9691

الدولة،عنان؟بروفنسالتحقيئ27:بالأندلىالخاصالقم،الأعلامأعمالا،الخطيبابن

2.275/الأندل!:فيالأموية

.2157/:عذاريابن

0891.،اط156c:افريقياوسماليالأندلىفيوالإداريةالياسةالوثائق،حمادةماهرمحمد
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المركرية.للسلطةالولاءإعلانحالةفيالمشروعةالحقوق

العاني:

معالمتحالفينأوالبلادبأمنوالعابثينالمتمردينمعافلباجتثاثوالانذارالوعيد

)7(.الدولةضدالأجنبيةالقوى

المهماتوأنثقيلةتركةورثأنهالبدأيةمنذالثاكالرحمنعبدالأميرأيقنولقد

بص!توىوالتحرأنبالتنفيذعلىالقادرةالأداةفقداننتيجةصعبةعاتقهعلىالملقاة

المرحلة،ومتطلباتيتوازنبماالإدارة)صلاحالىعمدلذاوجسامتها،الأحداث

إلىوأضاف،مجتمعينأعدائهعلىتفوقالهايحققبماالعسكريةبالقواتوالاهتمام

المتمردينزعماءمنالعديدكسببعدأخرىوقرىإمكانياتالمتاحةإمكانياته

الإغارةفيواستمرتعنادهاعلىظلتالتيالقوىضربفيواستخدامهموالشارجين

قيامتمخفعنهاالتيالحوادثتفاصيلفيالثمروعوقبل.الدولةممتلكاتعلى

باختصارينحصرالبلادفيالوطنيةالوحدةانفراطإلىنشيرالأندل!فيالوطنيةالوحدة

الاتية:الأسبابفي

حتىفعلهيفعلظلعنصراالخللعواملفيهاتشكلكانتمرحلةفيالقائدغياب

فيالأميرينافسونمناطقهمفيالزعاماتأصحابفاستقلالبلاد،وحدةعلىأتى

منالأندلسفيالمجتمععنأصرمعظمالخللهذاوإدامةصنعفياشتركتوقد.ألقابه

الرحمنعبدبنمحمدالثلاثةالأمراءيتمكنولم)8(،ومستعربينومولدينوبربرعرب

هـ)275محمدبناللهوعبدهـ(273-)273محمدبنوالمنذر273e_(-)238^_الأوسط

المركزيةالسلطةضدفامتالتيالشغبوأعمالالتمرداتعلىالقضاءمنهـ(003-

لاالأميرسلطةوأصبحت،المدندويلاتعصرإلىالفترةهذهخلالالبلادالتحتى

قرطبة.العاصمةالأحياذاأكثرفيتتحدى

الذاتية.مصالحهمحسبسياسنهميقررونالمدنحكامفبيدذلكدوذاماأما

عندوالاعتصامالدفاعفيأهلهاوتمرسقلاعها،وحصانةالمناطقبعضوعورة-

الحأجة.

عنيتوانوالمالذينالشماليةالممالكوملولنبأمراءإلىالحاجةعندالاستناد-

)7(

)8(

.7891بيروت،168:والأندلسالمغربتا!لخفي،العبادي

.925-23ر:سالمالحزيزعبد:ينظر،المركزيةاللطةعلىوالخارجينالمتمردينعن
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وانشغالهاقواتهاوتشتيتبأمنهاالاخلالبقصدالشرعيةالسلطةعلىالخارجينمساعدة

داخلية.بمشاكل

معغلملكون،للطاعةالاحتمالوقلة،المركزيةالدولةبسلطةا!تراثعدم-

)9(.قوطيةأوكانتعربيةعريقةأنسابمنيتحدوونالمحليينالزعماء

السصغبأعمالقبامإلىمضافاخرسببوالقوادالوزراءبعض!سيرةسوء-

ذويمنالأندلسرجالاتأحدالسيرةتلكأصابتماإذاخصوصا،الدولةضدوالتمرد

)15(.قومهلدىالمرموقةالمكانة

ومحسوبةالأهدافمحدودةمرسومةخطةحسبالعسكربةالعملياتوبدأت

فيرباحفلعةتطهيراستطاعالذيالقرشيالعزيزعبدبنعباسالوزيرأولهاقاد،النتائج

قواتمنقوةكانتنفسهاالسنةمنالأولىجمادىوفيهـ)11(003سنةالثانيربيع

المدينةتحصيناتهدتأنبعدحفصونابنأتباعمناسئجةمدينةاستردتقدالأمير

فيها)12(.ومتمردمتغلبكلاستراتيجيةأصلاعليهاتقومكانالتي

عسكريةبحملاتوإيذاناللمتمردينفعليأإنذاراوغيرهماالحملتانهاتانوكانت

الاستطلاعنطاقضمنتدخلانفهماثمومن،السلطةعلىالخارجينكلستصيب

والوقوفقوتهموقبأس،المتمرديننفوذمناطقنحديدأمكنخلالهمنالذيالحملي

بنفسهالقواتهـبقيادة003سنةمنسعبانفيالأمبربدألذا،تجمعاتهممراكزعلى

هدفين:بذللهمحققا

الجند.معنوياترفع:الأول

أعدائه.قواتلدىالفزع)ثارة:الثاني

العاصيةوالمحاقلالحصونمنالمئاتحوتجيانكورةفيوعرةمنطقةواختار

وحصن)13(،مارتشحصنعلىبالاستيلاءالحسكربةالعملباتوبدأتالدولةعلى

بعدرمضانفيالاسنسلامإلىهذيلبنسحيدأثرهعلىاضطرشديدقتالبعدالمنتلون

وزعيمشمنتانحصنإلىذلكبعدالقواتوتوجهت(،)14المقاومةجدوىمنيأس

.بروفنساللبفيتحقيق-41:الأعلامأعحال()9

.2/201:عذاريابن،09:الفوطةابنمثلأ:ينظر)01(

9791.مد!لد،شالميتا،نثرة5/54،ال!قبس،حيانابن)11(

.؟/53:حيانابرن)12(

.2161/:المغربالبيانااع!اريابن13(;

؟/مم.:حيانابن)14(
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حصنسقوطبعدمواهخارتالذيالشاليةبنأحمدبنادلهعبيدفيهالمتمردين

يقاربعددهاوكانوحصونهمعاقلهجميععنونزلمقاومةدونفاستسلم،المتلون

بالولاءتدينكانتالتيالحصونمنالعديدتطهيرتمفقدذلكعنوفضلا)33المائة

أفليق)16(.وحصنشنترهوحصنقاسترةوحصنبكوركحصنحفصونبنلعمر

البيرةكورةتطهيرتمحيثالرئيسةالقواتاتجهت،جيانكورةتحريرتمأنوبعد

كانوإنالحصوناقتحامفيصعوباتالأميريلقولم،حفصونابنعصاباتفلولمن

بعدميحسأنقبلفيهيمتنعحفصونبنعمروكان)17(،لفترةامتنعقدشبيلشحصن

بثتر)!ا(+أبيهقلعةيريدهارباتسللالمفاومةجدوكما

اشتبينكحصنالأخرىالحصرنمنمجموعةسقوطسبيلشحصنسقوطوأعقب

وغيرها)وا(.اشواديوحصون،ألبيرةقرب

يعادلاننصارايحققأنفأرادنفوذهأصابالذيالجزربهذاحفصونابنشعروقد

فيالدولةقواتاعترضتهأنبعدأعقابهعلىردولكنه،غرناطةاحتلالفقرر،خسائره

)ور(.هدفهتحقيقمنومنعتهالبيرةمنطقة

وقدبنفسهالرحمنعبدالأميرU3&Lالتيالحملاتأولىالحملةهذهوتعد

فيهـوتعرف"3سنةمنالأضحىعيدإلىسعبانشهرمنأسهرثلاثةاستغرفت

نتائجها:منوكأنالمنتملون()غزوةباسمالعربيةالمصادر

وماالحصونبهذهيلحقماسوىالحصونأهممنحصناسبعينمنأكثرتحرير

يقارببماحيانابنعدهاوالتيوالقصباتوالأبراجالأماكنمنبتحريرهاحرر

.t(2الئلاثمائة)

وتمشيطالأقاليمتطويعفيالنجاححالفهاقدالعسكريةالعملياتهذهكانتلاذا

رغم،السقوطعنمنأىفيظلببشترحفصونابنحصنف!نالمتمردةالحصون

5()1

)16(

)17(

)1((

)91(

)02(

)21(

.2/61:عذاريابنوينظر،5/!ي:جانابن

.3/06:جانابن

فبه.الأشداءالمتمردينمنجمهرةواعتصام،المنجنيقبحجارةنيلهوتعذرلحصانته

.61؟/:جانابن

.2/162عذاريابن:وينظر،5/61:حيانابن

376./2:الاصلامدول:عنان،2/162:عذاريابن

62.-361/المقتب!:
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فلكهفيتدوركانتالحصونهذهأنباعتبار،المنمردينبزعيمأنزلتالتيالضربة

والولاء)!(.بالطاعةلهولدين

كانتالتيالحناصرهذهمعالمريرالصراعبدايةإلاتكنلمالحملةهذهانبيد

أخرىوتارةوموادعةمواليةتارةمفتنفذباباالبلادفيالسياسيةالظروفمنتجعل

تجدحينالدولةسروطوقبولالرضوخعلىالعناصرهذهاعتادتفقدومتمردهعاصية

كلبدايةمعترتدوكانتالصمود،علىمدراتهايفوقبماالردععلىقادرةالدولةقوات

المناطقبعضيسودالتمردكانبللا،الأندلسفيالعربيةالدولةيصيبسياسياختلال

أحوازها.عنالحكومبةالقواتانسحابحال

سيرتهمالمتمردونبدأحتىالأولىالحملةعلىقلائلأشهرتمضفلموهكذا

فيوجدواالذينمنوالمدنالأقاليمزعماءذلكفييئ!اركهمالثأرعدةيعدون،الأولى

.بالزوالونفوذهمكيأنهميهددماالرحمنعبدالأميرمشاريع

ولوفاتهحجاجبنإبراهبمبزعامةبهأاستقلواقدوكان،حجاجبنوقامإسبيليةففي

قرمونةحكمفيمحمدأأخاهعنهأنابالذيالرحمنعبدولدهإلىالزعامةانتقلت

مسلمةبنأحمدإسبيليةأهلنصبهـ.103سنةالرحمنعبدبوفاةولكن،لهمالموالية

منأحقهويعدالذيإبراهيمبنمحمددونعليهمحاكماأيضأ(الحجاجبني)من

الرحمنعبدالأميرإلىالالتجاءإلاالأخيرمنكانفما،المدينةبحكممسلمةبنأحمد

فيعاملاالظروفكانتوهكذاالمذكور،قريبهمنالمدينةاستخلاصفيالعونطالبا

تجريدتمأنبعدالدولةحظيرةهـإلى103مشةالأولىجمادىفي)سبيليةمدينةعودة

أهممنالمدينةهذهعلىالسيطرةوكأنتسلطاتها)ك!(.منفيهاالقويةالعناصر

فيوقوةدعامةفأعطتهالرحمنعبدالأميرنظامعلىانعكستالتيالايجابيةالمؤشرات

الوحدةتلكتحقيقإلىالمدخلولعل.البلاد)24(توحيد)عادةاستهدفتالتيالمسيرة

مناطقعلىيسيطرزالماالذيحفصونبنعمرالعصاةزعيمعلىالقضاءيتطلبكان

وأحوازوالبيرة،جهةمنالخضراءوالجزيرةرية)كورةبينماتمتدالبلادمنواسعة

بؤديسوىالتمردهذاعلىالقضاءأنالرحمنعبدوأبقنإ)ء(.أخرىجهةمنقرطبة

.7891بيروت:اصبايافيالعربيةالدولة،بيضون()22

.2/163عذاريابن؟بعدهاوماأ36/ك:حيانابن()23

392.:بيضون()24

282.:سالمالحزيزعبد)25(
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حفصونابنكانفقد.أنصارهمتمعنووزلزلةالمتمردينمنكثيرعضدفيالفتالى

باخرأوبشكلبهيرتبطونكانواالذينالاخرينالعصاةجسدفيتنفثالتيالروحبمثابة

الدولة-أراضيفيوالعبثالمركزيةالسلطةأضعافبقصد

واستراتيجيةحيويةالأقاليماكثرهـمخترقا103سنةسوالفيقواتهالأميرقادلذا

قدالحاسمةالمعركةوكانت،الضرباتأقسىقواتهملقناحفصونابنللمتمردبالنسبة

للعصاةالرئيسةالقوةتدميرمنالدولةقواتتمكنتحيثطرشقلعةقربدارت

تحتوأحوازهاالخضراءالجزيرةدخلتوبذا،الغربناحيةالارتدادعلىوأجبرتهم

)26(،العصاةمنوقرمونةومورورسذونةكورتطهيروتم،المركزيةالدولةسيطرة

لهموتكيلوفلولهمالعصأةتلاحقمختلفةاتجاهاتوفيالعسكريةالعملياتواستمرت

علىمحالةلاعازمةالدولةأنالتمردزعماءأيقنحتىالمركزهالمتواصلةالضربات

،والاحترامالحرمةمنلهايكونأنيجببماالأمورمقاليدعلىوالقبضالبلاد،ترحيد

علىيطغىباتالذيللمللإدراكهممعبزعامتهموالاحتفاظالردعنعاجزونوهم

التمرد)27(.زعماءدعوىببطلانأيقنواالذينأنصارهم

سياسةنتائجمننتيجةجاءوقواعدقيادةالمتمردينصفوفأصابالذيالخللإن

الىعادلمنوالنكريموالعفو،والاهمومنالخارجينعلىبشدةالضربفيالدولة

الوطنية.البلادوحدةلتحقيققواتهاضمنوعملالمركزيةالسلطةصف

مركزهتهددباتتالتيالسيادةهذهبابعادغيرهفبلسعرقدحفصونابنوكان

سنةثلاثينبحدللدولةالاستسلامفاعلنأهدافهماختلافعلىللمتمردينزعيمابوصفه

وتمسيطرتهتحتكانتالتيوللحصونلهعهدكتابمقابل)28(.والعصيانالتمردمن

وقعماعلىحفصونبنعمرأمانفيدخلتالتيالحصونهـ،وانتهت303فيذلك

حفصونابنظلوقدحصنأأ)92(.وستينواثنينمائةالىالعهدكتابفيقسميتهامن

هـ)03(.503سنةوفاتهحتىالعهدهذاببنودملتزمأ

ا.24/:عذاريابنبحدها،اوم3/86:حيانابن)26(

منهمالغاليةوميلالتمردزعماءأصابالذيالخلاتالى)شارةوفيه114و5/113تحيانابن27()

والولاء.الطاعةفيوالدخولالتسليمالى

.58/13:حيانابن)28(

.31:الأعلامأعمال:الخطيبابن5/113،؟جانابن92()

2.171/:عذاريابن،5/138:حيانابن;03(
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ولإقراروالدهممنبتفويضوحصونامدنايخكمونكانوافقدحفصونابنأيناءأما

عننيابةببشترقلعةفيجعفرفكان،المناطقتلكعلىلهمالرحمنعبدالأميرمن

حصنثمأبذة)31(،مدينةفيوسليمان،طرشحصنفيالرحمنوعبد،والده

الذينأنصارهمنجماعةيدعلىهـ.3ةهسنةفقتلبجعفرالعهديطلولمأثتبين)32(.

فيأبيهدورفمارسالغرورغلبهأنلبثماسليمانولكن)33(.مكانهسليصانولوا

هـ)؟3(314سنةعليهفقضيببشتر"34(.مدينةحصانةعلىمعتمداالمركزيةالسلطةمقارعة

يحيطوماالقلعةالدولةقواتاجتاحتأنبعدهـ،315سنةفيحفصأخوهواستسلم

عليهتتكسرحديديجدار)مثلسنةخمسينيقاربمابقبت،36()حصينةمواقعمنبها

")37(.العديدةالسلطةمحاولات

الأمراءلسلطةالمستمرةبتهديداتهبلفقطمدتهبطولالتمردهذاخطريتمثلولم

وبتعصب،الأندلسإمارةلنيلحفصونبنعمروبطموح،الأندلسفيالأمويين

"بلفقطالأميرسخصيةفيتغيرأليىنجاحهيجعلممالهوالمستعمرينالمولدين

الأميرمعاملةطريقةفيولعل،الحاكمينودينالحكمجنسيةفيوتغييراكاملاانقلابأ

هذابمدىشعورهعلىيدلمماحفصونابنحركةفيللمصاةالثالثالرحمنعبد

فيتحجيلهمحصونهممناستنزالهمبعدالاخرينالعصاةمصيركانفبينماالخطر،

بعدبهيمثلحفصونبنعمربنسليماننرى،العاليةالمناصبدإعطائهمالملاحق

يدلماببشترسقوطأثرالرحمنعبداتخذهاالتيالإجراءاتوفي...المعركةفيمقتله

الشعور"38(.نفسعلى

حفصونبنعمرأبناءشأفةباجتثاثالرحمنعبدالأميرانث!غالمنالرغمىوعل

فيتقاتلقواتهكانتفقد،الأندلسمنالبلادأنحاءفيالخارجينأمريغفللمف!نه

)31(

)32(

)33(

)34(

)35(

()36

)37(

)38(

.013؟/جانابننجظر:،بالقوةلنفصهسليماناسخلصها

انفردحتىلهاوالولاءالمركزيةالسلطةعلىالخروجبينسيمانوتقلب،3131/:جانابن

هـ.603منةجعفراخيهاكتيالابعدباللطة

.3168/:جانابخا

492.:بيضون

.2291/:عذاريابن602،و32/":جانابن

2/3.91:عذاريابخه،3902/:جانابن

.2!و:بيفون

7491.؟دمثق،01:ص،الخلافة)عصرالأندلستاربخبدر،أحمد
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منقوةتمكنتفقدطويلا،زمنابهااعتبروادروساالمتمردينوتلقنمختلفةاتجاهات

سنةالعصاةمنوتطهيرهاباغهكورةفيأخرىوحصونطرشحصندخولقواته

فيالبيرةكورةفيرويمنتحصنعلىالسيطرةمنأخرىقوةوتمكنتهـ)94(.903

أقوىوتدخلالنونذيبنيئقاتلقواتهكانتالأعلىالثغروفي)مهـ(.تلتهاالتيالشة

حصونتجوبالأندلسسرققواتوكانت14،هـ)41(.سنةبريةسنتحصونهم

منأخرىقوةوتمكنت،الآخرتلوالواحدةعليهاوتستوليتدميركورةفيالمخالفين

دخلتالتاليةالسنةوفيهـ)42(.316سنةوالعصيانالفسادأسبابمنماردةمدينةتطهير

هـ317سنةباجةمدينةسقطتثم،طويلحصاربعدطليطلةمدينةثمشاطبةمدينة

سديد)43(.قتالهـبعد318سنةبطليوسومدينة

ومكنالأندلسإلىالوطنيةالوحدةاستعادةمنالناصرالرحمنعبداستطاعوهكذا

إدامةمنعاليةبكفاءةاستطاعمابعدالبلادأقاليمعلىالسيادةمنالمركزيةالسلطة

الحتمردين.أعدائهتحملطاقةاستنزفالذيالوقتفيلقواتهالثصرعوامل

الخلافة:ألقاباتخاذ

فيالكبرىالدولمنافسةمرةغيراستطاعتقدالأندلسفيالعربيةالدولةأنرغم

الدولةمنافسةعلىالاقدامفييفكروالمالدولةهذهأمراءف!نوالتقدمالقوةمجالي

لأهلتراثأالخلافةيرونكانواأنهمذلكتعليلفيإوقيلالخلافةالقابفيالعباسية

والملة،العربأصلالحجازملكعنبالقصور،ذلكعنقصورهمويدركرن،البيت

نأيرونكانوا:أخرىبعبارةوأنهم،العصبيةمركزهيالتيالخلافةدارعنوالبعد

أ"كه(.الحرمينيملكلمنتكونالخلافة

بواعثإلىالأساسفييرجعالخلافةألقاباتخاذعنالاحجامفإنخلافولا

الدينيةوالخلافاتالفتةإثارةمنمتحوطينالأندلسأمراءبهاتميزالتيالحكيمةالسياسة

)43(.الاسلاميالعالمفيوالمذهبية

.173و5/172ةجانابرنا)93(

.5/917:جانابن)04(

302./5:حيانابن)41(

.238و5/237:جانابرن)42(

028.،5/912،271:جانلابن،المقىنيالتفاصيل)43(

2/942.:الإسلامدد:عنان()4

2.942/:عنان()45
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خارطةفيتغيرمنذلكرافقوماالسياسيةالهجريالرابعالقرنمستجداتأنغير

اتخاذالىالثالثالرحمنعبدالأميردفعتأخرىعواملعنفضلاالإسلاميالعالم

الاتي:النحوعلىالعواملترتيبويمكن،الخلافةألقاب

الذيالصحبالنضالمنعاماعشرستةبعدالبلادالىالوطنيةالوحدةاستعادة-

يعدلمالأميرولقبحفصون)"4(.بنيرأسهموعلىالمتمردينجميععلىبالقضاءانتهى

حرمةزالتأنبعدخصوصا،الثالثالرحمنعبدطموحاتتستوعبالتيالألقابمن

الحاكمقرطبةلأميرمنافسةالمركزيةالسلطةعلىالخارجينمعظمبهوتلقباللقبهذا

البلاد.لعموموالث!رعيالفعلي

لفبابوصفهاالخلافةبمقدراتالأجنبيةالعناصروتحكمالعباسيةالخلافةضعف-

التيالحواملمنعامل)47(،وزمنيةدينيةسلطةصاحببوصفهوبالخليفة،حرمتهله

الخليفة.لقباتخاذالأمويللاميرأجازت

منهواسعةمناطقعلىوسيطرتهاالعربيالمغربفيالفاطمييندولةظهور-

بعدبالمثلالفاطميينعلىللردالرحمنعبدالأميردفعتأسباب)!4(،الخلافةوإعلانها

يقولكماأو)الفاطمية()94(طارئةوأخرى)العباسية(منحلةدولةمنبألقابهاأحقيتهثبوت

ولغيرهلهبالحقيقةهوالذيالاسملهذااستحقاقهعلى!وقطعه:حيانابن

."103(بالاستعارة

علىالقبضمنيمكنهامركزيةأكثردوراقرطبةللعاصمةيهيئخليفةلقبإن-

)31(.القصوىبالسرعةانفصاليتحركأيقمعمنويمكنها،فاطبةالدولةأطراف

فيلجهودهتقديرأ)خليفة(لقبأميرهممنحواالذينهمالأندلسأهلأنوقيل-

بنيخلافةضعفمنتيقنواأنوبعدمجدهالإعادةأركانهاوتثبيتالبلاد،توحيد

.المغربفيالفاطمييندعوىوبطلانالمشرقفيالعباس

بوجوبالرسحيةالوثيقةالعالثالرحمنعبدالأميرأعلنالذكرالآنفةوللأسباب

(6X:592.ضر

.6691x!المصريةالدار،را:المقتشجذوة:الحميدي;47(

رأ.:الحميدي()48

2.942/الإسلامدولة:عان()94

مز.5/1:المقبر()05

692.:ب!ضون()51
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ونصها:م)2؟(هـ/316929سنةالحجةذيثانيالخميسيوممناعتبارأاللقبهذااتخاذه

منواجدر،حقهاستوفىمنأحقفأنابعد:أما،الرحيمالرحمناللهأبسم

فيه،أثرتناوأظهر،بهايذهفضلناللذي،ألبسهماايتهكرامةمنولبس،خطهاستكمل

الافاقفيأسادوللذيمرامهبدولتناوسهل،إدراكهايديناعلىهـس!ر،اليهسلطانناورفع

إليناانحرافهممنوأعاد،بناالعالمينرجاءمنوأعلنأمرنا،وعلوذكرنا،من

تفضلبماالفضلوأهل،بهأنعمبماوالإنعامالنعمةوليدثهوالحمدبدولتناواستبشارهم

وورودهاعناالكتبوخروج،المؤمنينبأميرلناالدعوةتكونأنرأيناوقدفيهعلينا

لابماومتسم،فيهودخيل،يهمنتحلغيرناالاسمبهذامدعوكلإذ،بذلكعلينا

ثابتواسم،أضعناهحقذلكمنلناالواجبتركعلىالتماديأنوعلمنا،يستحقه

I؟(.3)أسقطنا

لدينالناصرالمؤمنينبأميروتسمى،الخلافةسمةالرحمنعبدالأميراتخذوهكذا

)4؟(.الأقصىوالمغربالأندلسفيالخلافةبألقابأميةلبنيالدعوةوبدات،الله

)52(

()53

)54(

ينظر؟.-327Aصنةالخلافةلسمةالناصراتخاذوضماعندماخلدونابنوثابحها،ئير،ابنوهم

.1مه/4:العبر،8/535:الكاهل

2/8.91:عذاريابن

43./20:عنانهـلنظر؟5،241/ةحيانابن
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إل!ضئر!لث!لمق

الخارجيةالأخطار

الشمالية:الأسبانيةوالممالكالأندلس

فيالوطنيةالوحدةعرىأنفراطحالةمنالشمأليةالاسبانيةالممالكأفادت

وعلىعديدةمناطقوفيالعربيةالأراضيعمقفيبعيدةمحمافاتوتوغلت،الأندلس

)جليقية(ليونمملكةكانتوقد،العربيةالدولةوبينبينهايجمعالذيالحدودخططول

البثكنمس()بلادنبرةومملكةتجمعهاالأندلسفيالعرليةالسيادةعلىالقضاءلواءحاملة

منهما-لكلوالأطماعالمصالحاختلفتوان-المشنركوالهدفالمستمرالتحالفعرى

الأندلس.بأمنللحبثالظروفستىواسضغلال

علىليونملكالثانياردونيوقواتأغارتالناصرالرحمنعبدعصربدايةوفي

منعنيفةمقاومةلاقتانبعد103e_سنةالمدينةدخولمنقراتهوتمكنت،يابرهمدبنة

انسحبواالعشراتإلامنهمينجولمعنهادفاعاالاستشهادرجالهافضلالتيحاميتها!بل

المدينةالغزاةوترك،)"الملكعبدبنمروانعاملهااستشهادبحدباجةمدينةالىعنها

أخرىمرةبالحودةالحربتفكيرعلىالقضاءقاصدينوتخريبها،ونهبهااجتياحهابعد

كهذهبعيدةمنطقةتزويدعنعاجزينكانواوأنهمخاصة،المدينةهذهوسكنى)عمارالى

منالرغموعلى.عنهاوالدفاععلبهاالسيطرةاستمرارلهمتؤمنالتيالبثمريةبالطاقات

وعمرهااليهاعادتأنلبثتماالحباةف!نالسنةعلىتزيدلمدةالمدينةخرابا!سمرار

)2(.الغزاةخربهمابناءوأعادوا،البشريةبالطاقاتالعرب

مستهدفاالأندلسكربفهاجمالعدوانيةسياستهاردون!وهـعاود303سنةوفي

)1(

،2(

59.-5/39:حيانابن

./569:حيانابن
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الذيالحنشقلعةقصدثم،مادلينحصنعلىواسترلى،التاجةنهرفعبر،ماردةكورة

العدواستغالعندالركضبهنجاممنقليلا)إلاحاميتهأبيدتحتىالدفاعفياستبسل

نساءهموسبوافيهكانمنجميعوقتلواالحصن...العدوودخل،غنائمهمباحتياز

أعلاهفألحقالحصنوهدم،قتلمنجملةفيرئيسهمراشدابنوقتلوذراريهم

حصانتهاأعجزتهالتيماردةنحوبقواتهاردونيوسارالحنشقلعةومنبأسفلها)3(.

الذيالوقتوفي)4(.المالمنبمبلغأهلهاوصلهأنبعدعنهاالارتدادففضلومنعتها

نأفارملكغرسيةبنسانجوكانالأندلسأراضيفيفساداتعيثاردونيوقواتكانت

يعدالذيوالدمارالخرابإلىوقراهاالمدينةمعرضاالأعلىالثغرفيتطيلةمدينةيهاجم

)3(.الممالكهذهوملوكامراءاعتمدهطبيعيانهجا

قادهاحملةبتجهيزالأندلسيةالقواتقامتفقدالاعتداءاتهذهعلىوردأ

تحقيقمنوتمكنت،العدوأراضيفيهـتوغلت3ه4سنةعبدةأبيبنمحمدبنأحمد

إلاتسفرلمالمدىمحدودةغارةيبدوكماالحملةهذهكانتدإن)6(،المرسومةأهدافها

ومكامنالعدووجودأماكنوتحديدالمنطقةواستكشاف)7(،الحصونبعضتخريبعن

هدفهاالجندمنفرقةرأسعلىالتاليةالسنةفيعبدةأبيبنأحمدالقائدعادلذا،قواته

علىليوندولةأقامنهالتيالحصونأهمأحداسترمورش(ق)اشتبينسنتحصناحتلال

وكاد،الفريقانلهاصبرصعبةحربالطرفينبينودارتأ!(،دويرةنهرمناليمنىالجهة

)ضرارأأضرمماوارتدادهمالمتخاذلينبحضتراجعلولاالعربيةللقواتينتهيالنصر

نفسهعبدةأبيابنالقائداستشهادعنفضلاالأعداءامامانكثمفتالتيبالصفوفبالغا

وحليفهاردونيوالعمليةهذهسجعتوقد،الداخلإلىمنسحبةالقواتمعظمفترأجعت

قبلفساداأطرافهافيخلالهاقواتهماعائتاياملحدةنأجرةمدينةمحاصرةعلىسانجة

بلتيرةحصنفقاتلابرةنهربقواتهسانجةوعبرقراها،ونهبتطيلةمدينةإلىالانتقال

)9(.قواعدهإلىمنسحباارتدثمفيهالجامعالمسجدوأحرقأمكنهماونهب

)3(

)4(

)5(

)6(

)8(

)9(

:حيانابن

:حيانابخا

:حيانابن

:حيانابن

بدر:أحمد

بدر:أحمد

:حيانابن

بحدها.وماا5/02

1/.123

/5124.

.2/916:عذاريابن،ا527/

95.

.93

/5143.
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فيحملهالناصرالرحمنعبدلدىعميقاقلقاالعسكريةالعملياتهذهخلقتوقد

قواثتجاوزاتأصبحتأنبعدالعسكريةخططهفيتعدبلاتإجراءعلىالنهاية

ضربةتوجيهفقررعنهالإغضاءيمكنلاأمراالعربيةالدولةعلىالشماليةالممالك

ثمالأوسطالثغرمخترقاقواتهبقيادةوقام)15(،الصميمفيتصيبهاليونلمملكةانتقامية

شنتوحصنأوسمةمدينةمنهاعديدةوحصونامدنأطريقهفيونأزلدوبرهنهرعبر

مكانفيودحرهمأعدائهعلىانتصاراتعدةإحرازمنوتمكن،ملونيةومدينةاستبين

التيفلولهاولوحقتالمتحالفةالقواتمعظمأبيدتحيثبنبلونةغربي)خونكير(يسمى

11(.فيه)المحتصمةالفلولسحقبعدتماماتدميرهتموالذيمويشحصنفيتجمعت

029سنةوذلك / 803X.م

بعدجغرافيةوتغيراتعسكريةمكامسبمنحققتهبحاالحملةهذهنتائجوكانت

قواتجماحلكبحكافية،المهمةالموايعبعضعلىالناصرالرحمنعبداستيلاء

منتمكنأنبعدللناصرالشاغلالشغلتعدلمالداخليةالجبهةوأنخاصةاردونيو،

مثلإحباطعلىيساعدهماالقدرةمنلديهوصارالتمرد،محاقلأهمعلىسلطتهفرض

نظامصلابةالأيامأثبتتوقدوالرء)12(،الحقابمنتستحقماوتلقينهاالعملياتهذه

بقيرةحصنمهاجمةهـله311سنةنافارأميرشانجةنفسسولتفحندماالناصر

الناصرردكأنبنبلونة)13(،عاصمتهفيالأسرىمتلجريمةواقترافعليهوالاستيلاء

فدمرهانفسهاالعاصمةوطرقنافاربلادباجتياحالتاليةالسنةفيأمرفقدوقاسياسريحأ

جميعأنإلاالناصرقواتلصدالعديدةنافارقواتمحاولاتمنالرغموعلىوأحرقها

)14(.عديدةلسنواثشانجةبهااعتبرمتلاحقةبهزائمباءتالمحاولاث

سنةالثانياردونيووفاةبحدالسلطةعلىشديدصراعفيليونمملكةدخلتوقد

فيالعربيةالدولةعلىفوائدهمنوكان،سنواتسبعقرابةالصراعهذاواسنمرهـ،313

الضاصروتفرغ.)15(نافاروحليفتهاالدولةلهذهالعدوانيةالطاقاتسلتأنالأندلس

نألهايجبكماالدولةأركانتثبيثعلىوالعملالداخلفيالتمردأطرافلتصفية

.03ب!ضر:)01(

.2/917:عذاريان5,163/:جانابن)11(

003.:صرية()12

184./2:عذاريابن5/186،:جانابن()13

18./و5:حيانابن()14

4.142/:خلدونابنتا!لخبعدهأ،اوم/م534:جانابن)15(
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حفصونبنعمرابناءتمردعلىنهائيأالقضاءفتم،والاحترامالحرمةمنعليهتكون

حتىالأخرىالفلولضربعلىوعملالحصينهببثشرقلعةالناصرقواتودخلت

للرحمستعدةالأندلسفيالعربيةالدولةقواتكانتكلهلهذا.تاماإذعانأاذعنت

منتمكنالذيالثانيراميروليونملكقبلمنيصيبهااعتداءلأيالشديدالوقائي

علىوهجماتهالعربيةللدولةالثمديدبعدائهمعروفاوكانهـ)،1(032سنةليونعرش

سجالاالطرفينبينالمناوساتواستمرت)17(،العربيةالأراضيمنعديدهمناطق

-.939)سنةحتىوالهزيمةالنصرعواملبينهماتراوحت 327e)خوضالناصرفررعندمام

بقيادةالشماليةالممالكتحالفقواتللقاءبنفسهجيشهوقادالحاسمةالمعركةغمار

أراضيه.عمقونيالثانيراميرو

شنتقربوقعتقدالخندقبوامعةتسمىكماأوم939هـ/327سنةووامعة

إلىالعربيةالقواتانسحبتأنبعدالثمماليالتحالفلصالحوانتهت)سيمانقة(،مانكس

الكلامفي)،1(الأخرىواختصأرالعربيةالمصادرصمتمنالرغموعلىأراضيها،عمق

نرىالمتوقحةغيرالتيجةهذهإلىوأدتالناصربقواتأحاطتالتيالظروفطبيعةعلى

عنالمسهبوالحديثالكلامبسطتالتيالإفرنجيةالمصادربعضفيتمامأالعكس

فيالناصرقواتفقدتهاالتيالخسائرجسامةفيوالمبالغةوحلفائهليونقواتانتصار

المعركة.ميدان

حيث!مقتبسه،فيحيأنابنالعربالمؤرخينمنالواقعةلهذهتعرضمنوخير

ادلهلدينالناصرعزمالما:ونصهاالرازيروايةمعتمداالتفصيلمنبشيءعليهاأتى

فيولالغفجبىأوانها،قبللهاالاستعدادفيتقدم...جليقةأهلادلهأعداءغزوعلى

البربروقبائلمنهمالحضرأهلمنولايتهأهلإلىونخطاهم،الأندلسأهلحشد

ويضرب،فيهويرغبهم،لهويستنفرهمالجهاد،علىيحضهمإليهمكتبهفبث،البادية

علىويشدد،يخلفهلنواسعأ،موعدامعهالمسيرفيالأندلسإلىالتراقيفيلهم

فيوالاحتفال،عليهمالمعاذيروتضييق،قبلهممنابتعاثفيالأندلسفيعماله

347.و5346/:حيأنلابن،المقتبسفيليونعرستملكهخبر()16

37./و5.حيانابن)17(

/2:المفربالبيان:ينظرالخندقموقعةذكرالى327A--شةأحداثفيعذاريابنيتحرضلم()18

بعدهاالناصريغزولمالخندقكزوةبعدهاكانتاثم:قولهعنيزدفلمخلدونابنأما021،

.4142/الحبر:ينظربنف!ه،.
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)وليكن:نصه،وبعدهيومتدالناستشاهدهفصلا،إليهمالنافذةكتبهوضمن،)زعاجهم

قرطبةأهلحمل،والموافقةالكرهبينعظيمخلقمنهمفانبعثحشدأ(لاحشرأحثمدك

عفوهم،أخذفيالكورأهلمنالطماعيةبذلكلينفي،وأحفلهأثقلهذلكمن،حضرته

الشاكة،والأسلحةالحربيةوالعددالسفريةالالاتمنواستكثرالغايةالاحتفالطهنفانتهى

للنفقة،المالمنوالإكثارالظهروموهالكراعبوفوو،كلهبذلكالاصحتقلالطعلىواستظهر

...سلفهمنأميرولاملكقبلبمثلهيستقللمبثقلهذهبغزوتهواستقل

بنأحمدالقائدالوزيلرالنزوةلهذهخروجهقبلأخرجقدادلهلدينالناصروكان

للعدوتكونلاكيأهلهعلىاحتياطاالغربثغرإلىجيثمهمنبقطعإلياسبنمحمد

عساكرفىبعدهالناصروتقدم...أرضهمفيبالصائفةهو)يغالهعند،حيلةعليهم

بقينلسبعالخميسيومطليطلةمدينةبحملتهوافىحتى،جهادهسبيلقاصداالصائفة

ويومولمثىالحصنإلىالخميسيومعنهارحلثمأيامستةبهافأقام،رمضانسهرمن

الناصرواقتحم..حميد.فجمحلةإلىالأحدويوم...خليفةقلعةإلىبعدهالجمعة

)91(.أخرىإلىمحلةمنأيامافيهافجالالعدو،أرضبعساكرهادلهلدبن

الأربعاءيوممانكثىشنتبابعلىالعسكر"وكسر:بقولهالمعركةالرازيويصف

منبقيتليلةعشرةلإحدىالخميسيومالحربصابحهمثم(شوالمنبقيتالعشرة

الجمعةيومالحربناجزواثم،وأصعبهيكوذامابأسدالفريقينبينفجالت،شوال

كرةلهمكاثتثم،كرةعليهمتوجهتأنإلىعظيماصبرأالمسلمينفصابروا،بعده

فيالعدووألجأهم،ممضمنالفيهنيلقبيحا،انكشافأفانكشفوا،المسلمونلهاانحاز

فيهفتردىمحيدأعنهيجدوالم،الوقعةتنسبإليه،المهوىبعيدخندقإلىانحيازهم

ماكثفإلىالناصروال...الجموعوفيض،الخلقلكثرةبعضا،بعضهموداس،خلق

العدوقصروقد،بشورقةنهربأعلىبهمواحتل،كشفهمفضم،الركبةتخطتهمالجمع

الفرجمدينةإلىخرجحتىقافلارحلثم...يومههنالكفاضطرب،اتباعهعن

،)02(.قرطبةإلىتقدمثم...الحجاوةواددطالمسماة

عاملينإلىالضخمةوالقواتألاستعدادأتمنالرغمعلىالهزيمةأسبابوتنحصر

اساسيين:

بحدها.وما3433/ةالحفن!)91(

5.435/حياذ:ابن)02(
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غيرمكرهاحشراحشرالذيالكبيرالجيشهذاصفوفبينالوحدةفقدان:الأول

مننوعاوئدمضافعامللهاعلىقاثدأالصقلبيحسينبننجدةوتعيينمخير)21(،

)وبدا:بقولهحيانابنيسيرهذاهـالىبعففرقهمعنوياتعلىسلبياتأثيراأثرالتذمر

ففتقوا،السلطانعلىاحتملوهالأضغانالنفاقاليومهذافيالجندوجوهمنقوممن

()ء(.الهزيمةالمسلمينعلىوجرواالهربفيوشارعوا،الصفوف

بالمناورةلهايسمحولم(الحربيةالقواتصالحفيالمعركةميدانيكنلم:والثاني

هذهفرقبعض!اصابارتداداولمعالمعركةحسمتلذا،الضرورةعندالكافية

قواتهوإبعادالصقلبينجدةمقتلبعدالموقفمعالجةمنالناصريتمكنولم،القوات

.المرتدةقواتهلمعظمحقيقيةمقبرةأصبحالذيالخندقإلىنظامبدونالمتراجعة

بمنشورتسويغهاحاولفقدهناومنالناصر،علىشديداالهزيمةهذهوقعوكان

ابنأوردالشيجةهذهإلىأدتالتيوالأسباببقواتهأحاطتالتيالظروففيهفصلعام

)ك!(.المقتبسكتابهفينصهحبان

عددفيوبالغتونتائجهالانتصارتحظيمفيأغرقتفقدالإفرنجيةالروايةأما

ثأ.)4الأندلسجيشمنالقتلى

بهافامتالتيالمعاركمنواحدةإلاتكنلمالمعركةهذهف!نأمرمنيكنومهما

معركةكونهامنأكثرنتائجهاتكنولمالشماليةالممالكأراضيعمقفيالحربيةالقوات

بعضهالمفاصيلسنتعرضعديدةأخرىمحاركأعقبها،المناطقهذهفيالعربخسرها

القادمة.الفصولفي

الفاطمية:والدولةالأندلس-

كلحاولوقدالشديدبالحداءالمغربفيوالفاطميينالأندلسبينالعلاقةاتسمت

مختلفةأساليبالطرفانواعتمدوالطرقالوسائلبثمتىالاخرحسابعلىالتوسعمنهما

الحرببينالأساليبتلكتراوحتوقد،المتاعبوهاثارةالاخرالطرفبأمنل!خلال

الذكر.الانفالرازينص)21(

محمدبنفرتون:جأنابنمنهموسمى37ا،علاآ:اعمال،الخطيبابن436c؟/:المقتبس()2

ترطبة.مدينةالناصروصرلحالاعدممنمعأعدمالذيالطريل

)23(5438/.443-

.2/941:عنان:بنظر،العامنا!لخهفيالحكيمألفونسرروايةالرواياتهذهمن)24(
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كلاأساطيلوتناطحالقوةاستخدامإلىالمعلوماتلاقتناصالجواسيسر!ارسالالباردة

يمتلكالوقتنفسفيفهووأهدافهوسائلهالأطرافمنطرفلكلكانرماذا،الطرفين

المضاد.الطرفلتحركاتالوقائيةالاجراءات

بنظرهيتطلعبدأ،الفاطميةالدولةخلفاءأولالمهديايثهلعييدالأموراستقرارفمنذ

وجعلهبأجمعهالإسلاميالمغربلفصلتراودهالأحلاموباتتوالأندلسمصرناحيةالى

هـأرسل103سنةففيمبكرةمشاريعهوبدأت،العباشةبالخلافةنكايةدولتهنفوذتحت

لها،المقررالغرضتحققلمهذهحملتهأنمنالرغموعلىمصرإلىعسكريةحملة

السلطةوقدرة،العسكريةمصرموةلاستكشافكثيرااستفادتالفاطميةالدولةأنإلا

.القواتتعبئةعلىفيهاالحاكمة

بينالباردةالحرببدايةومعالفاطميةللدولةهدفاالأخرىهيفكانتالأندلسأما

عنالمعلوماتلجمعالأندلسدخلواالذين)25(الرجالالفاطميونيعدملمالطرفين

فيوالضعفالقرةمواطنعلىوالوقوف،والاقتصاديةالعسكربةوقدراتهاأحوالها

.البلاد

وخلفائهالمهديعهدفيالأندلسعلىالشديدةالفاطميينضغوطمنالرغموعلى

تلفيقاتهمترويجأولدعوتهمالكافيالنجاحتحقيقمنالفاطميونيتمكنقلمبعدهمن

بخدمةذلكبعدالتحقواالذينالأنصاربعضعندإلااللهما،ندلسيةالأوساطفي

منالشرعيةالملطةعلىوالخارجينالمتمردينبعضوعندسببمن!ثرالفاطميين

التامالدولةهذهاستعدادمع،الحسكريةالمساعداتفيطمعأالفاطميةالدولةوالواالذين

أمنفيالاضطرابلتواصل)دامةيشكلالامدادذلكدامماالمتمردينكللإمداد

الأندلس.

الرحمنعبدسياسةبفضلالأندلسضدالفاطميةالدولةمخططاتكلفثملتوقد

هذاولشننفيذها،قبلالمؤامراتجميعكشفمنتمكنتالتيأجهزتهويقظةالناصر

فعلوردودمختلفةبأسلحةونفذتبدقةلهاخططدفاعيةحرباالناصربدأفقدفحسب

اعتمدهاالعيوالطرق،الأندلستجاهخططهاوأفشلتالفاطميةالدولةأعيتسريعة

هي:الناصرالرحمنعبد

اليسروأبو،البغداديهارونرابن،حوقلابناعتبارعلى،الأندلسنالمؤرخينبحضفيهب)25(

الفاطمية.الدولةمنبتكلبفالأندلسدخلراجواع!يسغيرهموآخرينالرياضي
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سبقوقد،الفاطميةللدولةتحديا316Aسنةالأندلسفيالخلافة)علان-أ

ذلك.عنالحديث

الدولةعلىللقياموتحريضهاالمغربيةالعدوةفيالقبائلولاءكسبعلىالحمل-2

رأسوعلىالعربيالمغربفيالمشهورةزناتةزعماءكسبمنتمكنفقد،الفاطمية

المغربعلىيسيطركانالذيخزربنمحمدالزناتيةمغراوةقبيلةزعيمالزعماءهؤلاء

الفاطميينمعداثمصراعفيالقبائلهذهوكانتتاهرت)26(،مدينةعدابأكملهالأوسط

دونلههـودعا317سنةالناصرخزربنمحمدبايعوقد،صنهاجةقبائلمنوحلفائهم

)27(.الفاطميين

)28(،الأندلسيةللخلافةهـولاءه317سنةالزنائيالعافيةأبيبنموسىأيضاوأعلن

ومد،معهمالمتحالفةوالقواتالفاطميينلجيوشبمقارعتهستمهوراالعافيةأبيابنوكان

طاقاتهناستنزفتطوالاسنواتاستمرتالحروبمنسلسلةذلكسبيلفيخاض

)92(.والعدةالعددمنالكثيرالفاطميةالدولة

هـ318و316Xسنتيبينالأقصىالمغربفيالمتامرونالأدارسةالأمراءواعترف

عيسىبنالحسنالأميراخرهموكانالفاطميةالدعوةونبذوااللهلدينالناصربخلافة

بينيتراوحالأدارسةموقفكان!ان(.03هـ)318سنةفيالناصروالىالذيالحسني

القوةلهمتتوفرحينالخلافتينعلىوالانقلابأخرىتارةوالأندل!تارةالفاطميينتألمد

والمنعة.

لذلكابتداؤه)وكانسنانبنصقوربخلافتهواعترفأيضاالناصرخاطبوممن

دابلخيلمنحسنةبهديةوازدلفالقبولويخطببالولايةيمتكتبهـ،316سنةفي

عنهالهضغفمابأرضهالغرابتهاايثهلدينالناصرمنموقعهاحسن،وغزلانوأنعام

إ)31(.ولايتهبأهلوألحقه،عصلهعلىلهوأسجلالمكافأة

منوزعماءأفراداالسياسييناللاجمينالناصرالخليفةحمىفقدذلكإلىلاضافة

الفاطييهن.يدعلىالدرلةهذهوانتهترستمبنالرحمنعداصسها،الرستميةالدولةعاصعة)26(

265.صالبيعةكناب:وينظر،5/257:جانابن)27(

188.)/:الاشقصا،الناصري،5261/:جانابخا)28(

ر.3671،وو347:الصفحاتوينظر5/703:جانابن2()و

263.-26)5/:جانابن)03(

هـ.317سنةأحداثفيذكره5/261:جانابن31()
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القيروانيمحمدبنوحكم،مليلةبمدينةقاضياكانالذيالمليليالخرازابنأمثال

بنسعيدبنوإليهولجأ321(،المهديايثهعبيدعهدفيللسجنتعرضالذيالقرشي

هـ،503سنةفيسعيداصاحبهاوقتلحبوسبنمصالةدخلهاأنبعدنكورأمراءصالح

عاملمنواستخلاصهانكوراستعادةمنسعيدبنصالحتمكينعلىالناصروعمل

.33("حبوسبنمصالة

يزيدأبيثورةومنهاالفاطميةالدولةضدالمغربفيالمائمةالثوراتجميعوساند

منوسنواتالقائممحمدالفاطميالخليفةعهداستغرقتالتيالزناتيكيدادبنمخلد

منالتواصلأسباببكلالثورةهذهالناصرأمدوقدالمنصور،)سماعيلولدهعهد

نتيجةالمغرببلادفيبرمتهالفاطميةالدولةكيانتهددأصبحتبحيثوسلاحأموال

تستطعولم،عديدةمعاركفيالفاطميةالقواتعلىالثائرحققهاالتيالانتصاوات

تمكنتوحينعذصنهاجةبقبيلةايسحانتأنبحدإلاالثورةهذه)نهاءمنالفاطميينجيوش

.34(336&.))سنةوقتلهالثائرقواتمن

مهاجمة:بحريةقوةبناءعلىالحمل3-

تعرضتعندماالأوسطالرحمنعبدالأميرعهدمنذالبحريةبالقوةالأندلسيوناهتم

الأسطولبقواتيكتفواولم،النورمانهجماتالىومدنهاالأندلسيةالسواحلبحض

فمع،الأحجامالمختلفةالسفنبصناعةالبلادأمنلمتطلباتاستجابةبدأوابلالدفاعية

بشكلتحملالأندلسبدأتالفاطميينخطروتزايدالناصر،الرحمنعبدعصربداية

الإقليصةمياههاعلىسيطرتهاوتحكم،المتوسطالبحرفيالأخرىالقوىلمنافسةسريع

التيالإمداداتمنععلىالأندلسيالأسطولدورياتوعملتطارقجبلمنطقةسيمالا

حفصونبنعمرزعيمهمومنهمالأندلسفيالمتمردينبهاتمولالفاطميةالدولةكانت

المياهوخارجداخلأسرهاأو،الفاطميةالسفنإغراقمنعديدةولمراتوتمكضت

إلىعمدبل،الاجراءاتبهذهالناصرالرحمنعبديكتفولم.للائدلسالإقليمية

سنةففي،سلطانهإلىوضمهاالمتوسطالبحرعلىالمطلةالمغربيةالمدنأهممهاجمة

استولى931&-سنةوفيوطنجة)5،(،مليلةمدينةعلىالأندلسيالأسطولهـاستولى314

.24/61الكبيرالمغربتارلخ:سالم)32(

.5216/المقش:وينظر؟2/615:الممابقالمصدر-سالم()33

.16/21:عذاريابن)34(

.87بدرةأححد؟2/611:الكبيرالمغرب،سالم،)35
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الحصينةارسقول)37(جزيرةعلىهـالسيطرة032سنةفيوحاول)36(.سبتةمدينةعلى

)38(.المريةفيقواعدهإلىعائدأتركهاإلىواضطرهدفهاتحققلمالحملةلكن

فيل!نطلاققواعدالأندليالأسطولعليهاسيطرالتيالمناطقأصبحتوقد

المقابلة.الأندلسيةللسواحلالأمانحزامبمثابةعدتالوقتنفسفي،المغربيالعمق

ومهاجمةللفاطميينالضرباتبتسديدالأندلسيةالبحريةالقواتبدأتالحينذلكومنذ

علىوتقطعالبحرعمقفيسفنهمتهاجمأخذتبل،الأمصىالمغربفيممتلكاتهم

المريةوهاجموابالمثلردواالفاطميينأنمنالرغموعلى،العودةخطوطالأخرى

لمولكنهم،فيهاالراسيةالسفنجميعهـوأحرقواسنةكهـ3الأندلسيالأسطولقاعدة

المرةهذهوقصد،الهجومالأندلسيالأسطولفعاود،تحركاتهتحجيممنيتمكنوا

التقليلأوردهمنالفاطميونيتمكنأندونفيهماوعاثالخزرومرسىسوسةسواحل

خسائرهم.هن

؟22ص8291ا،طالبيضاءالدار،سبتةتاريخ،تاويتبنمحمد:وينظر؟5/288:حيانابن)36(

بحدها.وما

)الجزائر(.الأوسطالمغربفيتلحسانسواحلمنتريبة()37

612./2:الكبيرالمغرب،سالم)38(
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لثلثألمضيز1إ

الحضاريةالمظاهر

الدبلوماسية:العلاقات-أ

يكونلأنأهلته،عدةمواهبالناصرالرحمنعبدالخليفةشخصيةفياجنمعت

أدبيةثقافةذلكإلىيضاف،صلبوإداريسجاعوقائدمرنسياسيفهوناجحا،حاكمأ

الأندلسدولةعلىبصمأتهاتتركانبدلا،كهذهوسخصيةرفيعفنيوذوفواسحة

وصلالذيالخليفةهذامعالزمنمنقرننصفتألقتالتيقرطبةسيمالاعامةبصورة

تزدحمالحصرجوهرةمنهايجعلأنإلى،المظيمةومنجزاتهالجبارةجهودهبفضل

كلمنوطلابهالعلم!أصحابويؤمهاوالفصور،العمائرسمائهافيوتشمخبالسكان

الإمبراطوريةشمسوأفول)1(المشرفإلىالمحزمنافسهرحيلبعدالناصروبدأ،صوب

باستطاعتهكانذلكوفوفالمتوسطالبحرغربيفيقوةا!ئرالشخصية،الكارولنجية

الخلفاءبهاستأثرالذيالدورهذاتحجيمبحدالإسلاميللحالمالدينيةالزعامةيدعيأن

الخليفةف!نوهكذا،والديلمالتركمنالقصرضباطعليهميطغىانقبلزمناالعباسيون

،القويالإسلاميالعالمرجلالىعهدهمنالأخيرهالعشرالسنواتفيتحولالناصر

موضعيكونلأنيؤهلهما،الخارجفيالسياسيةوسمحتهالداخلفينظامهمتانةمن"له

وديةعلاقاتوإقامةصداقتهإلىسعتالتيالمعاصرةالشخصياتوتقديرإعجاب

هي.قرطبةإلىالسفراء)رسالعلىوحرصتمصادقتهإلىسعتالتيوالدولمعه،)2(.

التدوذطيلأ:الدولة-أ

العداءولعلالأندلسمعالعلاقاتتوطيدإلىالساعيةالدولمقدمةفيوكانت

)1(

)2(

مصر.الىالفاطميةالدولمقرنقليعنى

703.:بمر
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عاصروقد،العلاقاتتلكتوطيدفيالأسباببينمنكانالعباسيةللدولةالمشترك

اهتمامهعنهالمشهورالسابعقسطنطينالأمبراطوربيزنطةأباطرةمنالناصرالخليفة

الأقدمين.وكتبوالآداببالعلوم

الأندلس.وصلتابيزنطيتينسفارتينعنمؤرخوناويتحدث

بالسفراءوالاحتفالبلاطهتزيينفيالناصربالغحيثهـ)3(336شةكانت:الأولى

وجعلالستوروأصنافالزينةبأنواعالخلافيالقصروزين9:خلدونابنيقولذلكوفي

فيوالخدمةالوزراءورتب،والقرابةوالأعماموالأخوةالأبناءبمقاعدالخلافيالسرير

نأالأعلاميومئذوأمررسالتهمأدواحتىوقربوارأوامافهالهمالرسلودخلموقعهم

بهرهمثملذلكفاستعدوا...والخلافةالإسلامأمرويعظمواالمحفلذلكفييخطبوا

سعيدبنمنذرفقام..)4(.عليهمفارتجالقولفيوسرعوافوجمواالمجلسهول

وأنشد...فخطببشيءذلكفيأحدلهتقدمولا،رويةولااستعدادغيرمنالبلوطي

.!)؟(...الغرضذلكفيارتجلهطويلاسعرا

كانالأندلسفيالعربيةالدولةقبلمنبعثةالعودةطريقفيالسفارةهذهورافقت

العلاقاتتوثيقعلىويؤكدالناصرخليفتهمنجوابايحملهذيلبنهشامرأسهاعلى

بعدهاعاد338-(سنةإلى)أيالس!مينقرابةهذيلابنسفارةاستغرقتوقدالبلدينبين

استقبلت)7(البيزنطيةللامبراطورلةثانيةسفارةصحبةعادإنه:وقيلالأندلس)"(.إلى

كتاباحملواالوافدينالسفراءأنعذاريابنويذكر،الأولىالسفارةبهاستقبلتمابمعل

زنتهذهبطابعالكتابوعلىبالذهبمكتوباللونسمائيرقفيدولتهمامبراطورمن

صورةالاخرالوجهوعلى،السلامعليهالمسيحصورةوجوههأحدعلىمثاقيلأربعة

.وولدهقسطنطين)8(الأمبراطور

نأمنالرغموعلىالسفارةهذهلاستقبالمسهبطريفوصف)و(الطيبنفحوفي

)4(

)5(

)7(

)8(

)9(

هـ.334منة2/313عذاريلابنالمغربالبيانفي

.البغداديالقاليعليأبوبينهممنكان

364./1الطيبنفح:وينظر،4143/خلدونابنثاريخ

4.142/ةخلدونابخا

الإثارةدون338سنةفيالثانيةالفارةالى2215/:عذاريابنويشير،4/143:خلدونابن

هذيل.ابنمهمةالى

215./2:المغربالبيان

بحدها.وما1/366

175

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


،فائدةمنتخلولاأنهاإلا،عنهالإغضاءيمكنلاالسفارتيناستقبالوقائعبينالخلط

بينالدولةهذهومكانةالأندلسفيالعربيةالدولةبلا!فخامةدقيقاتصويراتصورفهي

.انذاكالعالمدول

ككتابالأندل!إلىالمهمةالمؤلفاتبعضدخولالسفاراتهذهنتائجومن

عاريةمائةمنأكثرونقل)15(،التأريخفيهروسيشوكتابلديسقوهـلدسالحشائث!

بيانه.سيأتيكماالزهراءمدينةوتزيينبناءفياستخدمتغريبةوتحف

المقدسة:الرومانيةالددد-2

امبراطورقبلمنسفارةالىشديدباختصار)32خلدونوابن)18(عذاريابنيشير

يدجانالراهببرئاسةوكانتهـ)13(،342سضةالأندلىوصلتالكبير،اتوالألمان

البحثفيعصرهعلماءأحدوهومتز(مدينةمنالقريبجورزديرإلى)نسبةجورز

أعضاؤهاونزلالسفراء،بهيقأبلأنيليقبماال!حفارةهذهاستقبلتوقد،)34والمناظرة

ال!حفارةومهمةبأهدافعلمأالخليفةبلاطيحاطأنوطبيحي،الرسميةالقصورأحدفي

منقدرعلىيكنلميبدوكماالأمبراطورممئلولكن.أمأمهبالمثوللهاالإذنقبل

رسالةيحملالسفيرأنالبلاطمسامعإلىوصلتحينففي،الدبلوماسيالسلوك

أصر،العقيدةمقدساتتمسوعبارات،الأندلسفيالعربيالحكملنظامانتقاداتتضمن

الناصرالخليفةرفضوقدأمأمهالرسالةمحتوياتوطرح،الخليفةمواجهةعلىالسفير

أوتوالأمبراطورنظروجهةتمعلالمفيريحملهاالتيالرسالةأنمنيستوثقحتىاستقباله

أ)13(الخليفةمجلسفيالعدوانيةارائهعنل!فضاء"اهتبلهاالوافدحاملهاأنأوالكبير

تغيرأوسفارتهتغييرمنهتطلبالكبيرأوتوالىعربيةسفارةإرسالعلىالاتفأقوتم

اللاتشيةاللغةيجيدونالذينالمستعربينأحدالمهمةبهذهفقامتحملها،التيالرسالة

الأمبراطورمنالبعثةهذهاستقبلتوقدزيد)16(،بنربغأورثموندوويدعىتامة)جاده

.913:بدرأحمد)01(

2.218/:المغربايان()11

.4143/:خلدونابنتاريخ)12(

/2:الإسلامدول،كتابهفيعنانوحددها،السفارةهذهوصولتارلخبذكرعذاريابنانفراد)را(

هـ.يهـ3بنة456

2.457/:الاسلامدول:عنان)14(

811:ببضون)13(

الأعجمية.أسصاكلهمإلى)ضافةالحريةالأسماءاتخاذالشربينعادة)16،
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سفارةبرفقةالأندلسإلىوعادتبنجاحمهمتهاوأنهت،فرانكفورتبمدينةبلاطهني

الخليفةسمحوعندئذ)17(،السابقةالسفارةإلىمحددةتوجيهاتحملتجديدةألمانية

بنقطتين:تتحددمهمتهموكانتأمامهبالمثولللسفراءالناصر

الطرفين.لينالصداقةعقد:الأولى

الامبراطوريةأملاكعلىالأندلسيينالبحريينغاراتإيقافعلىالعمل:والثانية

الرومانية.

قىطبةحكومةأنالمرجحفمن،السفارةهذهنتائجعنالرواياتصمتورغم

نفصوفيالطرفينبينالصداقةتوثيقنطاقضمنيدخلتعاونلكلاستعدادهاأبدت

البحريونبهايقومكانالتيالبحريةالغاراتبإيقافالوعدعدمعنأسفهاأبدتالوقت

يعملونهؤلاءلكون،أخرىوأماكنوسويسرة)يطالياوسمالغالبسفي)!ا(الأندلسيون

الدولةسيادةنطاقخارجالأصلفيهيوجزرمناطقعلىوشميطرونالخاصلحسابهم

)91(.الطرفينبينالعلاقةأنواعمننوعأييوجدولاالأندل!،فيالعزبية

منأوفدتالتيالرئيسةالمهمةتحقيقفيفثملتقدالسفارةهذهكانتراذا

تقديمفيأسهمتفقد،أخرىجوانبفيومهمةقيمةكانتفوائدهاأنإلاأجلها،

وقواتهاوثروتها،المقدسةالرومانيةالأمبراطورلةأحوالعنالخليفةلبلاطأفضلمعرفة

فيلوتيراندالمؤرخلقي)رثموندو(زبدبنربغران)02(.هناكالسائدالحكمونظام

العصر)21(.وحوادثبأخباريهتمالتاريخفيكتابوضععلىوحثهألمانيا

الشمالية:الأسباذيةالممالل-3

علىطاغيةالشماليةالاسبانيةوالممالكالأندلسبينالحسكريةالصراعاتكانت

تكونعندماالموادعةحلقةتدخلكانتالممالكفهذه،الوديالتعاونمظاهرمنسواها

جانبمنوتنهي،الأندلسفيالعربيةالدولةاتجاهعسكريفعلبأيالقيامعنعاجزة

2/457.:الإصلامدرل،عنان()17

3سنةحدودفيالأندلسيينالجارةمنمجموعة(سس()18 _ 227Aالقلالدويلةباسمسميتويلة

حتىالبحريجهادهافيالولايةهذهواشمرتفرنا،نجوبالروفانسولايةفي)فراكسنيترم(

313.الأندلسيالتاريخ،الحجيينظر،.1365سنةسقوطها

:702.الحربغزواتتاريخ،ارسلانسكيب؟وينظر؟2/458:عنان)91(

.142:بدرلحمد)02(

142.:بدرأحمد)21(
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العربيةالدولةسيادةلاختراقالسانحةالفرصةوجدتما)ذااتفاقأوعهدكلواحد

حاليانسميهما)طارفيسطحيجانبغيرتحتلالمالأندلسوبينبينهافالعلاقات

إثباتمعركةفيالقتالساحاتتشهدهكانتالأهمالجانبلأن،الدوليةبالعلاقات

.6)!ر،الوجود

فيالمجاورةالدولجميععلىالأندلىتفوقأدىفقد،ذلكمنالرغموعلى

حكومةودالحيلأعجزتهاأنبعدالدولتلكتخطبأذإلى،والرقيالتقدممجال

هـ34س!نةففي،المشاكلحلفيوالرأيوالعونالسلاممعاهداتعقدوتطلب،قرطبة

ووافقت،الدولتينبينالسلاممعاهدةلعقدالرابعاردونيوليونملكسفارةوصلت

الاتفاق)برامتمحيثليونمملكةإلىسفارتهاوبعثتالسفارةمقترحعلىقرطبةحكومة

.المذكور

علىوبناءفردناندقثمتالةأميرالمذكورةالمعاهدةفيهـدخل343التاليةالسنةوفي

)كر(.ليونملكطلب

غرسيةالأميرولدهاومعهاطوطةنافارملكةقرطبةإلىهـوصلت347سنةوفي

بينالسلممعاهدةعقدوتمالزهراءفيفاستفبلوا،الدولةرجالكبارمنوطائفة

.24()الطرفين

حكومةوردتبطرسالصقالبةملكسفارةالأندلسيةالعاصمةإلىووفدت4-

الأسقف.ربيعبرئاسةمماثلةبسفارةقرطبة

)؟2(.البلدينبينالحلاقةلتوطيدالرابعلويسفرنساملكسفارةثم-5

فيالسياسيالتوازنمننوعخلقمنالناصرالرحمنعبدالخليفةتمكنلقد

تبوأتوقدالنوازن)26(.لذلكمركزاالأندلسفيالعرببةالدولةوأصبحت،عصره

الجاذبيةمركزقرطبةوغدتانذاكالإسلاميالعالمفيالصدارةمركزالأندلس

فيعليهميعضلمامعألجةفيالمختلفةالأوروبيةالدولأنظارإليهاتتجهالدبلوماسية

الفخامةغايةفيكانبالأندلسالناصرملك))ن:المقرييقول)27(،السياسيةالأمور

.312(ببضون:)22

365./1:المقري،ا443/:خلدونابنتاهـلخ()23

945./2:الإسلامدولا،عنان:وينظر،4/143:خلدونابنتاهـلخ)24(

45./26:عنان:وينظرا44/،:خلدونابنتاريغ)ك!(

311.:بيضون)26(

2.451/:الاسلامدول:عنان)27(
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ولمالذخائر،بعظيمومتاحفتهمهادنتهتطلبإليهوأزدلفت،الروموهادته،الشأنورفعة

وفدتإلاالأمموسائروالمجرس)28(،والأفرنجةالرومملوكمنبهسمعتأئةتبق

.)9("راضيةعنهوانصرفت،راغبةخاضعةعليه

:الاقتصاديالازدهار-2

ازدهارنتيجةالوسطىالعصورفيدولةأغنىبأنهاالناصرعهدفيالأندلسعرفت

منطوراالبلادودخلت،والأخماس،الغنائمأموالوكثرةوالتجارةوالصناعةالزراعة

السابقة.عصورهافيوصلتهأنيسبقلموالغنىالرخاء

هيوالأخماسوالجزيةالخراجوكان،شيءكلقبلزراعيبلدوالأندلس

بهذاالدولةاهتمامنتيجةبالازدهارالزراعةوبدأت،الدولةلخزينةالرئيسةالمصادر

المزارعين،عنالضرائببعضوأسقطتالزراعيينالحمالأحوالفحسنتالمهمالمورد

بزراعةالأندل!واستهرت،الإنتاجوزيادةالأرضاسمغلالمنزادتظروفالهموهيأت

مصادرمنمهمأمصدراتعدالتيغاباتهاعنفضلا،الفاكهةوأنواعوالزيتون)03(القمح

الحيوانيةوالئروة؟والثقيلةالخفيفةالصناعاتمنكثيرفيتدخلأوليةومادةالثروة

)31(.الأندلسمنواسعةمناطقبهااستهرتالتيوالسمكية

والفضةكالذهبالمختلفةالمعادنفاستخرجواالطبيعيةالثرواتالأندلسيونواستغل

بمثلبعينهامناطقواستهرت،والملحوالكبريتوالبلوروالزئبقوالحديدوالرصاص

وتدميرولرشةقىطبةالشماليةالمناطقم!يستخرجانكاناوالنحاسفالفضةالمعادنهذه

جبالواستهرت،لورقةمنوالبلور،اكثصونبةمنوالقصدير،البرانسجبالمنوالزئبق

.32)الصافيالأبيضبالملحوسرقسطةالجيدالرخامبأنواعوباغةقرطبة

تحتاجهاالتيالصناعاتبعضفيتمشخدمكانتوغيرهاالذكرالانفةوالمعادن

التيالأخرىالصناعأتإلىودروعورماحسيوفمنالأسلحةصناعةسيمالاالبلاد

.نمالورا:يحني()28

.16/36:الطيبنفح()92

يوارفهاالينطرلعلىلوصولاتتفيرلاحنطنهاأذطلبطلةخواصاومن:المقريقأل()03

طبعةه9:والسالكالم!الك،خرداذبةابنهـلنظرت.1/143:الطيبنفح،اللفعنالخلف

.ليدنطبعة-87البلدانكتابمختصر،الفقيهوابن،ليدن

.2/968:الأندلسفيالاسلامدولعنانا،)31(

.2/096:الاسلامدول،عنان،13وه145و1/143:الطيبنفح:المقري)32(
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والفخارياتوالزجاجوالورقوالأثاث)33(والملابسكالنسيجالأندلسمدنبهااشتهرت

.الصناعاتمنوالتحفياتالكمالياتعدادفييدخلوما

منومالقةالمريةوكانت،الأندلسفيالاقتصادعمادمنكانتفقدالتجارةوأما

الرسومجبايةالدولةحصةوكانتأخرىأقطارمعتجارلاتبادلأشهدتالتيالموانىء

المغاربةالتجارمنالحديدأيضاالأندلسودخل)!".الوقتذلكفيالمقررةالتجارلة

أسواقاالمدنمنوغيرهاقرطبةفيوجدوابعدمابلادهمبضاعةمعهمحاملينوالمشارقة

تجارةبترويجالمشرقأهلوخصوصاالتجارهؤلاءبعضوتمبزتبور،لاوتجارةنافقة

)؟ى.النادرةوالمؤلفاتالكتب

هـباتخاذ316سنةالناصرالخليفةأمرالبلادعمالذيالإقتصاديل!زدهارومواكبة

بنمحمدبنأحمدعليهاوولىوالدراهمالدنانيرمنالعينالضربقرطبةفيالسكةدار

رمضانشهرمنبقيتعشرةلثلاثالثلائاءيومودراهمهادنا.نيرهاأولوضربتحدير،

واستمرت.الفضةمنوالدراهمالذهبمنتضربالدنانيروكانتالمذكور،العاممن

فيها،للضربدارأوانشأ،الزهراءمدينةالىالناصرانتقالحتىالنقود،بضربالدارهذه

مدينةفيالضربداريحيىبنالرحمنعبدوتقلدبأبها،وأغلقبقرطبةالسكةدارنعطل

عامر)،3(.أبيبنالمنصورعهدفيالزهراءنجمأفولحتىبهاالضربفاتصلالزهراء

فالجبايةالدنانيربملايينتعدأرقامأبلغتفقدالناصرعهدفيالأندلسجبايةأما

:يعادلماي)1دينارألفوئمانبنألفوأربحمائةألفآلافخمسةوالقرىالكورمن

وخمسةسبعمائةوالصشخلصالسوقومندينار(،ألفوثمانينوأربعمائةملايينخمسة

الدولةأموالوكانتر(،)8ديوانيحصيهافلاالغنائمأخماسوأما'()37دينارألفوستين

والثلثوالبناءل!عماروثلثالحسكريةالقواتعلىيصرفثلث،أثلاثثلاثةمقسمة

فيالناصرتركوقدالطوارىء"3(،وقتيستخدمالدولةخزينةفياحتياطيالأخير

)33(

)34(

)35(

)36(

)37(

(8)3

)93(

./163الطيبنفح،المنسوجاتمنوغيرماالحريربصناعةال!ريةاستهرت

الطيب:نفح،الأخرىالأمطاروبقيةمصرالىيصدركانالذيالمنبربتجارةالأندلساستهرت

1/143.

لابن،الصلةكتاب-مثلأينظر،كثيرونوالئرقالمغربأهلمنالأندلم!دخلواالذينالتجار

6.الأندلسدخلواالذين)النرلاءعنوانتحت،الآبارلابنوالتكملة،بثكرال

3.243/:حيانابن

,231.232/:عذاريابن

.1/937:المقري

937./1:العقري،23ا2/:عذاريابن
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يعادلما)أيالدنانيرمن،مراتثلاثألفألفألفآلافاخمسةوفاتهعندخزائنه

دينار()!ه(.مليونالافخمسة

المعماريه:المنشات-3

دلالةتعدفهيثمومن،الحضارةمظاهرمنمتقدمامظهراالمعماهـلةالمنشاتتعد

المؤهلةالمقوماتكلالخلافةعهدفيالأندلسامتلكتولقد،الاقتصاديالرخاءعلى

حقيقيةصورةقرطبةالعاصمةتصبحوأنالناصر،الخليفةعصروليدةبحقتكوذلأن

)41(.انذاكالعالمعواصموأجملأكبرمنكانتفقد.العصرذلكوبذخازدهارلمظاهر

فمنومبانيها،عمائرهاتوسعت،ألفخمسمائةمناكثرالبالغسكانهاعددنموفمح

الأمراءبتائهافياستركمسجدا423(.وتسعينوواحدالأربعمائةيقاربماحوتالمساجد

وأحاراتهاحسبأسماءهاواتخذت،السكانمنوالميسورونالدولةورجالوالخلفاء

منايةوهو،الإطلاقعلىالمساجدوأكبرأسهرالجامحالمسجدويعد(،مؤسسيها)43

فيروعتهبكاملانتهىأنالىوتوسعأزيادةعليهبصماتهمأميةبنوأمراءتركالفنايات

فيتنتشره(دار)3ألفالحائةيقاربماقرطبةدورعددوبلغالناصر)هه(،الخليفةعصر

)47(حمامثلاثمائةالبالغةبحماماتهاقرطبةواستهرتوالحشرين)كه(الواحدالمدينةأرباض

الزهراء)94(مدينة،المعمارلةالناصراثارأهممنولعلوحدائقها)هـ4(،وساحاتهاوبفنادقها

)04

)41

)42

)44

4(؟

كه(

)47

)48

)94

هـ.2/47:الاسلامدول،عان1/937،:المقري

.بيروت،701:ايأرضصررة،حرتلابن

الروض،الحميري،الأهوانيالعزيزعبدتحقيق،124:الأندلسعننصوصالحذريما،

.2/232عذاريابن:وتارن.عبأص)حسأنتحقيق458:المعطار

والسقا،والصيفالثتاءورحلة،ياسينوابن،واليثعيد،وأبي،ضرغامابنمجد:مثلا

وغيرها.والزجاجينوالغازيما،

بمازشهاالثاهقوعلوهابضخامتهاتميزتللمجد،جديدةهـمنارة034سنةفيالناصرانأ

.38:الأعلامأعمال،الخطيبابن458L:الحيري،بهعرفتحتىتستحق

/ه4؟.1:النفحفيالمقريماأوردهاالتيالرواياتتنظر

ربض:فتسعةالغربيةوأما،عجبمنيةورلض،شقندةرلضالنهر،بعدوةالقبليةالأرباض:منها

ينظر:...مغيثبلاطوربض،الكهفمسجدوربض،الرتاقينوربض،الريحانيحوانيت

ربضأ،.وعرين)ثمانيةعذاريلابن2/232المغربالبيانوفي.1/465المقري

...تسعمائةومل،حصامسبعمالةوقل1/054:المقري

.801:حوقلابن؟ي!1/6:المقري

.7791بغداد،-العزيمانجلةالأندل!،فيالزهراءمصر:ينظر
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علىقرطبةالعاصمةكربيشمالكم8مسافةعلىبنيت،ماثرهمنمهمهمأثرةتعدالتي

)5؟(:الاتيةبالدوافعتتحددالمدينةهذهبناءوأسباب،العروسجبلسفح

.الجديدةللخلافةمقراتكونأنالمدينةلهذهأريد-ا

الزخمنتيجةمرافقهاضاقتانبحدقرطبةالعاصمةصخبعنالابتعاد2-

سنويا.يزدادكانالذيالسكاني

لعصورهمتخليداالعظماءوالسلاطينالخلفاءبهاوصفصفةالمدنبناء3-

.المجيده

الأموالوصرفهوتزيينهابتنميقهاوالاعتناءالقصورببناءكلفهالناصرعنعرف4-

)51(.المجالهذافيالكثيرة

بمهمةالحكمالعهدوليوخول)32(،سنةمحرمفيالزهراءببناءوبدأ

اسرف)34(،والمهرةالحمالمنجيشالزهراءبناءفيعملوقدبناثها)53(،علىالإسراف

منمسطحعلىالمدينةوقامت،الوقتذلكفيوالمعماريينالمهندسينخبرةعليهم

الىالقبلةمنوعرضه،ذراعوسبعمائةألفانالغربإلىالشرقمنطولهالأرض

وبلغتسنة)36(،أربعينمننحوافيهاالبناءواستمر)؟؟(،ذراعوخمسمائةألفالجنوب

)03(

)51(

()52

)53(

)54(

)55(

)56(

فأمركثيرا،مالأوتركت،سريةلهماتتالناصرالخليفةأنمفادهافصصيةروأيةالمؤرخونيذكر

تمالىادلهفشكربوجد،فلمأصيرأالافرنغبلادفيوطلب،المسلصينأصرىالمالبذلكيفكأن

خاصةوتكون،باسميتسميهامدينةليبنيتلواستهيتالزهراءجاهـلتهلهفقالت،زلكعلى

/323..الطيبنفح.لي..

القاضيعمدجث،الخصوصهذافيمذكورةأحاديثالبلوطيسعيدبنمنذرالقاضيمعله

وصرفهوالمنتزهاتالقصوربناءفياصرافهنتيجةالناصرللخليفةاللاخالنقدتوجيهالىالمذكور

.بيروتطبمة72،و96:العلياالمرقبة:النباهي:ينظر،دلكأجلمنالطاءللةللأموال

.33،العزينجلة:وينظر526،و524ا/:المقري

.2231/:عذاريابخا

الافعثرةوالفملةالخدممنيومكلالزهراءعمارةفيتصرفأكان1/526:الطيبنفحفي

الدرهصادأومنونصفدرهملهمنالرجالمنوكان.دابةوخسمائةألفالدوابومن،رجل

الأجرصىصخرةالافسنةالممدلالمنحوتالصخرمنيومكلفيهايصرفوكان،والثلاثة

.الممدلا،يخروالصخر

524./1:المقري

نجلة:ينظرعامأ.عثرةب!ئنيالزهراءمديةانجازمدةحددعندماالأربنهابةفيالنويريوهم

.33:العزي
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وخواصهبحاسيتهالناصرإليهاوانتقلدينار)7؟(.ألفثلاثمائةمنأكثرسنةكلنفقات

هـ)!؟(.336سنةفيوخدمه

ومحمولةحاملةوصغيرهكبيرةبينماصاربلةآلافأربعةعلىمبانيهاواشتملت

علىتزيدكانتأبوابهاومصاريعالقسطنطينيةمنالآخروالبعض!رومةمنبعضهاجلب

المستخدمآالرخاوجلب.الممؤه)"5(والنحاسبالحديدملبسة،بابألفعثمرخمسه

وأصنافوريةالمريةمدينةمنجلبمافمنه،المادةبهذهاستهرتمدنمنبنائهافي

باختيارالناصرواجتهدوقرطاجنةصفاقسمدينتيومنالعربيالمغربمنجلبتمنه

منحواهوماالمدينةفيالخليفيالقصروكان)ه6(،والقسطنطينيةالشاممنالنادرةالتحف

JAنابكلوأتحفالنفسيسرمابكلقلنفقدالإبداعاياتمنايةيعد)61(قاعات

ولمحتوياته،لبلاطهوتعرضواالزهراءقصروصففيالمؤرخونأطالوقد،ونفيس

.62()القصروفسحالقاعاتنلكقلنتالتيوالتماثيلالملوكيةوقاعاته

عدا-الجوفإلىالقبلةمنطولهمسجداالزهراءفيبنىفقدالقصرعنوفضلا

ذراعأ،عثمرئلاثةالغربإلىالنترقمنالأوسطالبهووعرضذراعاثلاثون-المقصورة

منهمعاملألفمنأكثربهيعملوكانيوما،وأربعينثمانيةمدةفيوإتقانهبناؤهثم

.63()المهرةالعمالوبقيةالأجراءمنوالبقيةنجاروماسسابناء،ثلاثمائة

وولدهالناصرعهدفيللخلافةمقراظلتفقدطويلاالزهراءمدينةتحمرولم

بنالمنصورالحاجبسيطرعندماالسياسيوبريقهاأهميتهافقدتئمالمستنصرالحكم

رسومهاالزهراءوفقدت،بالزاهرةالممروفةمدينتهوبنيالأمورمقاليدعلىعامرأبى

السلطةعلىالنزاعجراءوالفوضىالفتنةعواملخاصةوقىطبةالأندلساجتأحتعندما

ماونهبوالحرقالدمارإلىالمدينةهذهوتعرضت،الهجريالخاسىالقرنبدايةفي

التحف.نفيسمنحوته

368./1:الممري()57

والجواريالخدمعن:الأعلامأعمالوشظر:؟602:والأندلسالمغربتاريخفي،العبادي)58(

التمويية.الموادمنيويأالزهراءيدخلكانماومقدارالخاصوالحرس

566.ا/:المقري()95

231./2:عذاريابن()0

بعدها.اوم!وا:نجلةينظر:الزهراء،قصرماعاتعن()61

257./1تالمقري.2/231:عذاريابن)62(

.2كه/1تالمقري()63
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سنةبدايةفمنذالزهراءمدينةاثارعنبألكسمفالحديثالعصرفيالاسبانواهتم

745والغربالىالشرقمنمترا1518حواليتمتدمنطقةفيالحفرياتبدأتم1591

ف!نكلهاتكشفلمالمنطقةهذهأنمنالرغموعلى،الجنوبإلىالشمالمنمترا

وفخامتها)"(.المدينةهندسةعنواضحةصورةلتكوينيكفيالآثارمنالمكتشف

إلىأعلىمنمدرجة،ثلاثمجموعاتإلىعامةبصفةالزهراءأطلال"وتنقسم

الثانيةوتشمل،الخاصوالمقامالخليفيالقصرمواقعالأولىالمجموع!وتشمل.أسفل

الربوةأسفلالواقعةوهي،الثالثةالمجموعةوتشمل،والحرسالحاسيةمساكنيبدوفيما

لاعادةضمهااليوميجريالتيهي،عاليةكبيرةأفنيةأربعة،الأرضمنمعتدلبسبطفي

وأكابرالملوكلاستقبالمخصصاكانالذيالعظيمالبهوأنهايظنوفيماتسمكيلها،

الزهراءاثارمناليومحتىكشفماأعظميعدالذيالبهوهذااكتشافتموقدالسفراء،

الأثريونويعكف،الأنقاضتحتمدفوناوزخارفهحطامهسائرووجدمكهـ91سنةفي

وزخارفه،وأعمدتهأنقاضهمنوجدمما،وتنسيقهالصرحإقامةعلىأعواممنذوالاسبان

التاريخيباسمهأوالسفراء()بهوتسميتهعلىاصطلحماوسطهفياليومحصىأقيموقد

مترا،أربعيننحوواجهتهاتبلغمتلاصقةأفنيةأريعةمنيتكونوهو(المونس)المجلس

منعقودذورابعرواقيتوسطها،مستطيلةأروفةثلاثإلىالداخلمنقسمتوقد

بينوجدماالعقودهذهعلىركبوتدعقود،خمسةعلىمنهافناءكلويقوم،الجانبين

عالجميلعقدالعالثالرواقوسطوفي،مزخرفةرخاميةوقواعدرؤوسمنالأطلال

الأروقةمنرواقكلطولويبلغ،الرخاميةبالزخارفجانباهزين،داخليبهوإلىيفضي

علىكلهاالعقودصنعتوقدأمتار،ثمانيةنحووعرضهمترا،عشرينمننحواالمذكورة

،وجدتالتيالرخاميةالزخارفقطعمنجمعهأمكنبماأعلاهامنوزينتواحدنمط

أمتار،عشرةنحويبلغارنفاععلىالأروقةهذهشيدتوقد

معالممنالكثيراكتشافتمفقدالزهراء،مدينةفيالحفرياتأعمالاستمرارومع

الجناحوأكتشاف4491rسنةتجديدهوتم1291xسنةالجندداراكتشافومنها،المدينة

الذيالرخامودارم3491سنةبهاالعملوبدأم4591سنةوالبحيراتم3491سنةالشرقي

أيضا)ك!(.م6491سنةوالساباطالشرقيالجندممرثم،م6191سنةبهالتنقيببدأ

./2443:الاسلامدول،عنان)!(

.84:الحزينجلة:وينظر2/43:الاسلامدول،عنان()65

.19-88:الحزينجلة)66(
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التيالمدينةلهذهأخرىمعالمعنلناتكشفالمستقبليةالحفرياتأعمالولعل

الأندلس.بلادفيالعربيةالحضارةقصةتحكيالتيالصورإحدىشكدونمنهي

مجاهلفيغارقةأوروبافيهكانتوقتفي،والتقدمالرقيمنإليهوصلتوما

كانالحضارةمنرفيعةدرجةقرطبةالعاصمةسي!الاالأندلسبلغتوقد،التخلف

سهرةالمبحثهذامناستثنينار!ذا،المعاصرةالدولجميععلىواضحاتأثيرها

الأندلسبتراثالخاصالفصل)ينظروالادابالعلومثيالفترةهذهخلالالأندلس

والعقليةالنقليةالمختلفةالعلومفيالأندلسيينالعربتقدمإلىنثميرأنفيكفي(العلمي

نحوعلىوالطبوالكيمياءوالرياضياتالفلكعلوممجالاتفيغيرهمعلىوعلوهم

.)67(تقديركلتجاوز

الرحمنعبدالخليفةوعصربشخصيةكبيرةإشادةالمحدثونالباحثونأسادوقد

ولكنا،باهرةننائجهذهكانت"لقد:دوزيالهولنديالعلامةيقولذلكوفيالناصر

ممابأكثر،والدهشةالإعجابيثيرالصانعانالزاهر،العصرذلكدرسناما)ذانجد

كانتوالتيمنها،شيءيفلتلمالتيالساملةالعبقريةتلكتثيرها،المصنوعيثيرها

ذلك)نالأمور،أسمىفيإليهتدعوكماالصغائر،نحوتصرفهافيالاعجابإلىتدعو

السلطةووحدة،الأمةوحدةوأسس،الحكمبمقاليداستأثرالذيالنابهالحكيمالرجل

لأنالفياضتسامحهاتسعوالذي،السياسيالتوازنمننوعآمعاهداتهبواسطةوشادمعا

الحديث،العصرلملوكقرينايعتبربأنلأجدر،مسلمينغير8،(رجألالمنعيمهإلىيدعو

6(.،)والوسطىالعصورخلفاءمنخليفةلا

دامحكمبعدم619الأولتشرين/035&-.سنةرمضانفيالناصرالخليفةمات

جماحوكبح،الوطنيةالبلادوحدةلإعادةشاقنضالفيقضاهالزمنمنقرننصف

ثمارهاجنىالمستوياتكافةعلىعظيمةمنجزاتوخلف،الاندلسفيالطامعةالدول

المسئنصر.الحكموولدهخليفتهبحدهمن

.317:الأندلسفيوأثرهمالمسلمرن؟صالم)67(

الإسبأنية.الثماليةالمحالكوملوك(مراءإلى،هناالإشارة)68(

2/463.:الاسلامدول،عنان()96
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أدئ!إلمضيز1

الناصروفاةبعدالأندلس

بايثه:المستنصرالحكمعصر

)035بادثهالمستنصرالملقبالثانيالحكمولدهالناصر،وفاةبعدالخلافةتولى

-769r - 619)366u--/،موطدةبلادأواستلم،عمرهمنوالأربعينالثامنةقاربوقد

سياسةالمستنصرالحكماعتمدوقد،الأجنبيةالقوىمنالجانبومرهوبةداخلياالأركان

نفوذمناطقعلىالحفاظفيالأسلوبنفسواستخدم،القوىهذهمعالتعاملفيوالده

.وغيرهالمغربفيالأندلسيةالدولة

سلاطينرحيلبعدحتىالعداءيسودهاعلاقةظلت،الفاطميةالدولةمعفالعلاقة

مبدأعلى"قائمةالمغربفيوالأندلسيةالفاطميةالسيادةواستمرتمصر(إلىالفاطميين

ستار،وراءمنالفتنداثارةببحضبحضهاوضربوزناتةصنهاجةقبائلبينالمنافسة

نمكنتوأخيرأ...الميدانهذاإلىجيوسها)رسالالدولتينمنكلتحاولولم

جميععلىالفاطميينباسمسيطرتهابسطمن،الزيريةالدولةاخربمعنىأوصنهاجة

سيطرتفقدطنجةإلىملويةنهرمنالغربيالقسمأما،المغربمنالشرقيالنصف

المتنازعتينالخلافتينبينالقوىتوازنمننوعحدثوهكذاالأمويينحليفةزناتةعليه

")1(.المغربفيوحلفائهما

النسرقلحةفيفاسمنخروجهمبعدقاعدتهاجعلتفقدالأدارسةدولةأما

منالأقوىفلكفيتدوركانتبل،الكلمةبمعنىمستقلةدولةتكنولم)2(،الحصينة

زيريبنبلكينانتصرهـأن361سنةفيوحدث.الأندلسيةالدولةأوالفاطصين

)1(

)2(

.114:ديلعباا

.تطوانرس
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)3(،والدهلمقتلبذلكمنتقماسملهموفرقزناتةقبائلعلىالفاطميينمائدالصنهاجي

الحكمالخليفةبيعةنقضإلىكنونبنالحسنيومثذوزعيمهمالأدارسةفسارع

نفوذعلىوحفاظاالخطيرالتحولهذاوأمامالجديد)هـ"،بالوضعوالاعترافالمستنصر

هـ،361سنةمنسوالفيالمغربالىقواته)رسالالحكمقرر،المغربفيالأمويين

ئغرباتجاهجنوبافرالذيكنونبنالحسنجيشتشتيتمنالقواتتلكوتمكنت

الكرةوأعادالتاليةالسنةفيجيشهفلولتجميعمنتمكنأنلبثماولكنهأصيلا)؟(6

بمدينةوالاعتصامالإنسحابعلىوأجبرهاالأندلم!قواتبهمزقعنيفمقابلبهجوم

بعدالمستنصرالخليفةلاسترضاءكنونبنالحسنمحاولاتمنالرغموعلى(،)6سبتة

نأإلا،والطاعةبالولاءووعودهالأمويةالدولةعلىانقلابهأسبابوتبريرهذا،انتصاره

بنغالبالقائدكلففحينما،الأدارسةمعافلباجتثاثنهائيأكانالحكمقرار

سر:بقولهالأمرينأحدبينخيرهالمغربإلىبالتوجهوأمرهالقواتبقيادةالرحمنعبد

فييدكوابسطفمعذورامينااومنصورأ،إلاحيأالرجوعفيلهاذنلامنسير

مال)7".قنطاربينناالطريقلكنظمتأردتفإن،الانفاق

بنالحسنقواتمنوتمكنالحكمرغبةالرحمنعبدبنغالبالقائدحققوقد

دونالاستسلامعلىوأجبرهالنسرحجرقلحةفيحاصرهثمعديدةمواقعفيكنون

الإجراءوبهذا.)!(الأدارسةالأمراءمنجماعةمعقرطبةإلىهـواقتاده363سنةسروط

ذاتمضاطقوهيالمغرببلادمنالمناطقهذهفيالأمويةالدولةنفوذالحكمأعاد

الأئدلس.لأمنكبيرةاهمية

النورمانديةالسفنهجماتإلىالمس!تنصرالحكمعهدفيالأندلسوتعرضت

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

تسيتمنزناتةوتمكتللفاطميينالمواليةصنهاجةتجائلهـعلى036سنةزناتةمبائلانتصرت

ابن.المنتصرالحكمالخلبفةالىرأصهدارسالمنادبنفلريزعيمهاومتلصنهاجةتوات

244.-02241/:عذاري

1.002/:لاستقصاءا،الناصري

45.2و2/كهـ2عذاريمماةابن

كبيروعددتاسمبنمحمدالأندوليالجيشفائدفيهاوتتلمهرانبفحصالمحركةهذهوتعت

246./2:عذاريابن.والفريأنالمشاةمن

تا!لخفي:كتابهفيالحبادينقله9-8صمجهوللمؤلفالبربر،مفاخر:كتابعننص

)2(،:رقموالحاشية2/694:الإسلامدول،عان:أيضاوينظر،216:والأندلىالمغرب

102.ا/الناصرو،:؟,2/247248:عذاريابن
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أوردهـ)9(355سنةرجبشهرففيالطرفينبينصداماتعدةالغربيةالسواحلوسهدت

المجوسأسطولظهورفيهيذكربايثهالمستنصرعلىدانسأبيقصرمنكتاب

الماحلذلكأهلواضطرابالمكانهذامنبالقربالمغربببحر)النورمانديين(

وعشرينثمانيةفيوكانوا،سلففيماقبلهمنلأندلسا3بطروعادتهملتقدم،لذلك

ووصلوابها،أضرواقدوأنهمبأخبارهمالسواحلتلكمنالكتبترادفتثممركبا153(،

منفيهااستشهدحرببينهمودارت،المسلمونإليهمفخرج،اسبونةبسيطإلى

شلق،بواديعليهمفاقتحموا)سبيليةاسطولوخرجالكافرينمنفيهاوقتلالمسلمين

منجملةوقتلوا،المسلمينمنفيهاكانمنواستنقذوامراكبهممنعدةوحطموا

نثاطعنقرطبةإلىتتواردالأخبارتزلولم")11(.خاسرينذلكأثروانهزمواالمشركين

منبقيتهمولتفيما،منهمأخرىأعدادوأسرمعظمهمقتلتمحتىالغزاةهؤلاء

قواعدها)12(.إلىمنهزمةالأحياء

دونردواولكنهمنفسهاالمنطقةوعلى036)13(سنةفيالكرةالنورمانديونوعاود

معل!قلاعالأندلسيالأسطولواستعداديقظةبفضل)14(أهدافهممنهدفأيتحقيق

)13(.الغازيةالسفنبظهورإشارهأول

علىقامتسياسةفهي،الثمماليةالإسبانيةالممالكاتجاهالحكمالخليفةسياسةأما

وأمراءالأندلسفيالعربيةالدولةبينالمبرمةوالمعاهداتالاتفاقاتجميعاحترام

المفعولذلكلهايكنلمالاتفاقاتهذهمثلولكن،الشماليةالإسبانيةالدولوملوك

تسنعفىصةأولعندمضامينهامنوتفرغالاتفاقاتجميعتسقطمافسرعانالتنفيذي

نأالمعروففمنبأمنها)،1(.الإخلالأوالعربيةالدولةأراضيلغزوالممالكلهذه

هه.354اسنة:الطيبنفحفي)و(

)!لمحع!(حواليكانمجصوعهمأنأيمحاربأشانينتحملكانتسفينةكلأن:دوزىي!كر)01(

ا!ز.:العبادي.دجلأ

4.145/:خلدونابن:!شظرووكز؟2/238:عذاريابن)11(

اء.:الحبادى؟2923/:عذاريابن)12(

20.24/:عذاريابن)13(

2،كاأ:الأندلسفيوآئارهمالسلمرن،سالمالعزيزعبد:ينظر،الفائسلةخرىا19الغزواتوعن(14)

022.:الحبادي

لي!.29/:عذاريابن)13(

سفراءهميبعثونكانواانهموالمعاهداتبالإتفاقاتالدولهذهوملوكأمراءاستخفافشدةمن)16(

ذلك-علىوالأمثلة،الحربيةالأراضيعلىمتعمدةبغاراتيقومونالرقتنفىفي،السلاملإقرار
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يتنازلأنشريطةليونمملكةفيملكهاسنردادعلى)سانجة(سانشوأعانالناصرالخليفة

توفيوعندما،الدولتينبينالحدودعلىالواقعةالمهمةالحصونبحضعنالأخير

منسلسلةوبدأعليها،المتفقالحصونتسليمورفضالاتفاقسانشونقضالناصر

الملكفاوتحقهاانتزاععلىتصميماأكثرالعربيةالدولةجعلت،العدائيةالأعمال

)17(،ملكهباستعادةووعدتهليونعرشعلىالشديدوالمنافسالرابعاردونيوالمخلوع

لإعلامقرطبةإلىسفارةإرسالإلىوسارعموقفهعنسانشوتراجعذلكأثروعلى

اردونيووفاةولكنالناصر)18(،معالمعقودةالاتفاقاتلتنفيذباستعدادهالحكمالخيفة

يكتفولم.الحصونتسليمفيوالمماطلةالتسويفسياسةإلىوعادسانشوقلبتالرابع

وكان،العربيةالأراضيعلىهجو!لشن)91(،الشماليينالأمراءبعضمعفتحالفبذلك

حصنواحتلأراضيهافيفعاثقثشالةاستهدفماأولواستهدفقاسياالحكمرد

هذهتعدياتتردذلكبعدالحملاتوتوالتهـ)02(332سنةدويرةنهرعلىغرماج

قواتتمكنتفقد،جديدةحصوناانتصاراتهاإلىوتضيفأراضيهافيوتتوغلالممالك

بعضوتطهير،البشكنسبلادمنقلهرةحصناحتلالمنالرحمنعبدبنغالبالفائد

فيالعربيةالدولةلجبشالحربيللتفوقكانوهكذاالأعداء)ا!جندمنالمناطق

وأمنتوثغووهاالحدودمناطقجميععلىالسيادةوتثبيت)عادةفيالبارزأثرهالأندلس

بعدعنيفصراعفيدخلتالتي،الشمالممالكجيوشهجماتشرمنمدةالأندلس

ليونعرشسنواتخمسيتجاوزلاالذيولدهوارتقاءم669هـ/335سنةسانشووفاة

واستقلالطروفهذهالطامعونالنبلاءواستغل،عنهنيابةالأمورمقاليدالبيرةعمتهفتولت

إلىالنبلاءوهؤلاءالبيرةالعرشعلىالوصيةرسلوتوافدت،يديهتحتبمامنهمكل

)!ر(.والرأيالمصسورةويسألونهبينهمسجرفيماالحكمالخليفةيحكمونقرطبة

أميرالصماليةالإسبانيةالممالكأمراءمنفرطبةالعاصمةعلىالوافدينأولوكان

)17(

)18(

(9)1

)02(

)21(

)22(

2/مو؟.الأندل!:فيالإسلامدول،عنانمثلأ،ينظركثيرة

.1/384:المقريما23X؟2/:عذاريابن

.384)/:المقري،2/235تعذاريابن

وبرسلونة.،وبنبونةذنتالةحاكممنهم

يداضتبين"شنتالكاملةوالتميةاشين()سنتغزوةعذاريابنعليهاواطلق66:بدراحمد

.2!والأندل!:فيوآثارهمالصلصون:كتابهفيسالمالحريزجدأوردهاكماكرماج،

.1/383:المقري143و4/144خلدونابن

.67:بدرأحمد192:صالم
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هـوفد036سنةوفينافارا)ور(،وملكسانشوسفارةوفدتثماستورلشوأمير،جليقية

تطلبليونملكعرشعلىالوصيةالبيرةأوفدتثمبوريلالكونتبرسلونةأميرسفراء

وكونتقشتالةأميرمنأخرىسفاراتووصلت.الطرفينبيناعتداءعدممعاهدةعقد

قرطبةإلىبعوثهماليونملكوصيةوالبيرةنافارملكجدد.362xسنةوفي،شلمنقة

السابقة.لاتفاقاتهمانعزيزا

أبرزهامظاهربعدةتميزذهبياعصرأالمستنصرالحكمعهدفيالأندلسعاستلفد

معرفةفيإماما،بالمذاهبفقيهأ)عالماالحكمكانفقدوالأدبالعلومازدهار

كلوفي،وجيلعالمكلمنللرجالمميزا،للكتبجماعا،للتاردخحافظا،الأنساب

.)24(،...وأوانمصر

فيوأخرىالأنساب)23(فيبعضهامؤلفاتوألفعلومهمفيالعلماءشارك

ابنعدهحتىسمعهاأوقرأهاالتيالمؤلفاتمنكثيرعلىعديدةتعليقاتولهالتاريخ

المشرقاقطارفيالتجاربثقدوكان(،)26أعندهيوقفواصلا،وقدوةةحجةالخطيب

للحصولالمشهورينالعلماءإلىويبعث)27(،العلمفيجديدكللهيقتنصونوالمغرب

منالالافالمث!هورةالأمويةالمكتبةضممطوقد)!2(مؤلفاتهممنالأولىالنسخعلى

الفهارسعددأنا:حزمابنوروىوالفعليةمنهاوالعقليةالمختلفةالعلومفيالمؤلفات

ليسورقةخمسونفهرسةكلفي،فهرسةوأربعونأربعالكتبتسميةفيهاكانتالتي

فقط()ورإ.الدواوينأسماءذكرإلافيها

مشرفأالمنذراخوهكانحينفيالحزيز،عبدأخيهإلىالمكتبةهذهبإدارةوعهد

العصرعلماءمشاهيرمنبمجموعةالحكمواحتفى،قرطبةفيالتعليمدورعلى

)23(

)24(

)25(

)26(

)27(

)28(

()92

.94كان:2/1

.41:اياعلامأعمال؟الخطبابن

و88،031،93،:العربأنابجمهرة:ينظر،الحكمكتابعننسابا19بمضحزمابننقل

.8،424!ه

.41:الأعلامأعمال

002./1:اليراءالحلة:الابارابن

وكذلك.المولفبلدالحراقفيويذاعينشرأنقبلالأندلىللأصفهانيالأغانيكتابرصل

ابنينظر:.الحكمعبدابنلمختصريئرحهفيالمالكيالأبهريبكرأبيالقاضيمعالحكمفحل

.1/386:والمقري102،/1السيراءالحلةالآبار،

!وا.:الحربأنابجمهرة
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سعيدبنمنذرالقاضيمنهموأدباعلماوملأوهبلاطهزينواوالمشارقةالأندلسيين

كتابصاحبالقاليعليأبوالمشهورالعراميوالعالمهـ)03(355سنةالمتوفىالبلوطي

منالمقربينالمستعربينأحد)رثموندو(زيدبنوربيع-356eشةالمتوفىالأمالي)31(،

الخليفةبهاعنيالتيالحلوممنوهي،الفلسفيةوالعلومالفلكعلملمعرفتهالحكم

أنواعبشتىتزخرعطيمةأكاديميةإلىالخليفةبلاطوتحولمؤلفاتها)32(جمعإلىوسعى

فقد،متميزةنهضةيجوزعهدهفيالعامالتعليمكانهذاجانبومالى)33(.المعارف

بجامعةخاصةعنايةوعنيمجانا،الفقراءلأبناءخصصتالتعليمدورمنعدداأسس

)34(،الجزيلةوالاعطياتالرواتبلهموأجرىالمتخصينالعلماءبمشاهيرورفدهاقرطبة

الحكمالخليفةعصربهاامتازالتيالعلميةللنزعةو)عجابهتقديرهالحديثالنقدويبدي

الادابدولةالثانيالحكمدولةأكانت:يقوللافونتيالإسبانيفالمؤرخالمستنصر

الحكملتحبوالعربيةالروايةوإنوالبهاء،العظمةدولةأبيهدولةكانتكما،،والحضارة

منالمستنيرالأمويلهذابماإعجابناتسجيلعننحننغضيفهلالذكرجميلمنبكثير

وطدهقد،الرومانية)سبانيافياكتافبوسوطدهالذيالسلم)ن...الباهرةالصفات

نأعلىالأدلة،قبلمناكتافيوسقدمكماالحكمقدموفد،العربية)سبانيافيالحكم

إلهاميؤثرلأنهولكنالنصر،ولاالحربيعرفلالأنهتكنلم،السلمفيالرغبة

إكليلعلىالحقيقيالجامعاتوإكليلالسلاحفرائضعلىالكنبويؤثر،القريض

،)33(....الدمويةالحروب

وتدالأجنبيةوالدولالأندلسبينالسفاراتتبادلأيضاالعصرهذامظاهرومن

ناوبقي.قرطبةوصلتالتيالسصماليةالإسبانيةالممالكسفاراتالىالإسارةسبقت

.7؟-6:لناهي،العلياالمرمبة؟!ا:الفرضيلابن،الأندلىعلماءتاريخفيترجمته()03

الخليفةعصرفيx!033سنةالأندل!الىوفادتهوكانث96،:الأندلسعلماءتاريخعنترجحته()31

الناصر.الرحمنعبد

2/705.:الإسلامدول،عنان)32(

805./2:الإسلامدول:عنان()33

بنبكرأبوفيها:المدرمينالحلحاءوهن،طرطبةالجامعالمجدفيالجامعةهذهمقركانر()4

والعراللغةيدرسكانالذيالغدادجماالقاليعليوأبو،الحديثعلماصتاذالقرسيمحاهـلة

خيس،يومكلالزهراءنيالطلبةاليهيجتمعخاصقمجل!لهوكان،مؤلفاتهوبحضوالأمثال

وغيرهم.واخرينالنحوبعلممعروفآوكانالقوطيةبنبكروأبو

/2.805:الأسلامدول،عنان()35
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والدهعهدمنذالصداقةبوثائقبالأندلسارتبطتالميالأخرىالدولسفاراتإلىنشير

729سنةففيالناصر،الرحمنعبد / 361Xالقسطنطينيةامبراطورسفارةوصلتم

الملقي.قسطنطينيدعىلهسفيريحملها

فيوالدهخلفالذيالثانيأوتوألمانباامبراطورسفارةوصلتم363سنةوفي

.36()الدولتينبينالصداقةعلائقيجددفيها،الحكم

769rسنةالمستنصرالحكممات _/ 366e.بعهدالمؤيد.هشامولدهمكافهوولي

إخوتهوجودمنالرغمعلىأسهر)37(،وثمانيةسنةعشرةإحدىعمرهوكانمنه

بحقالحكماقترفهاكبيرةسقطةيعدالطفلهشأموتولية،المنصبهذالمثلالمؤهلين

الخليفةعلىالإجباريةعامرأبيابنوصايةفرضتفقدمحأ،والدولةالمذكورولده

منالأصلفيالدولةحكموانتقلالاسمكيرالخلافهسلطاتمنيعدولمالطفل

بنالرحمنعبدبمقنلاننهتالتي،الحامريةالأسرةهياخرىأسرةإلىالأمويةالأعرة

علىالفتنةأبوابوفتحتالعامربينبآخروأطاحت)سنجول(الملقبعامرأبي

أهلهـلىأعلان422سنةفيالأندلسعننهائياأميةبنينجمأفولتمحتىمصراعيها

الأندلسمدنمحظمفيهأعلنتالذيالوقتفيالأمويوالحكمالخلافةإلغاءقرطبة

حكامها.أوزعمائهاأسماءتحملدهـللاتقيامعنالكبيرة

المستنصرالحكمبوفاةينتهيللأندلسأميةبنيحكمأنالقوليمكنهناومن

حمايةمنشرعيتهااتخذتالتيالعامريةالدولةعصرهوجديدعصرهـليبدأ366

الاتية.الفصولخلالمنسيتوضحكماباسمهوالحكمالمؤيدهثمامالخليفة

ايسلطة:علىعامرأبيدرمحمدالحابتسيطرت

الوزرإءك!بيرالمصحفيعثمانبنجحفرالدولةفيالبارزةالشخصياتحرصت

الشمأليةالجبهةقواتقائدالرحمنعبدبنوغالبالخاصناظرعامرأبيبنومحمد

علىخليفةالمؤلدهشامبتنصيمبالقاضيةالمستنصرالحكمالخليفةوصيةتنفيذعلى

الإخلاصبابمنليسهيكماالوصيةتنفبذعلىالمجلسهذاحرصوقد،الأندلس

2.805/(عنان:)36

)عمره8/677:الأثيرلابن،الكاملوني2237j253/:عذاريابن-354A-صنةمولدهكان)37(

،.سنواتتعالحمرمنهاول1/693:للحقري،النفعوفيصنوات"كر
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الدولة.في)!3(،السلطويةلمراكزهمأكيداضماناذلكفيوجدوالانما،الراحلللخليفة

تنحيةإلىيميلونوجؤذركفائقالصقالبهرجالكباريتزعمهاخراتجاهانجدحينفي

جديرةسخصيهعلىاختيارهمووقع،مكانهالأهويالبيتأمراءاحدوتوليةالمؤيدهشام

أخيالناصرالرحمنعبدبنالمغيرةالأميرهوالفذةبقدراتهامعروفةالمنصببهذا

خصوصا،الكلمةتفريقوعدمالبلادوحدهعلىالمحافظةبابومن.المستنصرالحكم

علىالإنقلابفيتستخدمقدالخلافيالقصرفيكبيرةقوةيمتلكونالصقالبةوان

بنالمغيرةقتلخلالهتمسريعاوقائيأ)جراءالوصايةمجلساتخذفقدالجديد،الخليفة

بالرضا،والتظاهرالطاعةمنبداالصقالبةيجدولم،أنصارهوتفريق)،3(،الرحمنعبد

هذهخيوطأولكشفومعالبلادفيهيبتهمتعيدلمؤامرةيعدونالحقيقةفيوهم

الشديدةالمراقبةتحتزعمائهمفوضع،غدرهممنينحوطالمصحفيبدأالمؤامرة

الباقينوأمرعامر)مه(،أبيبنمحمدبخدمةوألحقهمالخدمةمنكبيرةأعداداوسرح

المخصصالبابأغلقأنبعد،الاسعامةبابمنالقصرمنوالخروجبالدخول

اخرونونفي42(،)الخطرةالعناصربعضتصفيةويمت)41(.وخروجهمالصقالبةلدخول

)43(.قرطبةالحاصمةخأرجمناطقإلى

ولسنواتكانتالتيالقوةهذهسرعامرأبيوابنالمصحفيأمنالإجراءاتويهذه

منبارتياحالعملهذاقوبلوقد،الدولةفيالواسعوالنفوذالنافذةالكلمةصاحبةعدبدة

)38(

)93(

)04(

)41(

)42(

)43(

ومنهمنزازرهالتيالخصياتالمصحفيجمع2/!::المغرباليانفيمذاريابنيقول

عثمانبنمحمدبنوهثامعامرأبربنومحمدمحمد،بنوماسمالحكممولىافلحبنرلاد

قوادسانرواستحضرالجند،سائرمنبطانتهكانوااذبرزالبني"واستدعىغيرهموأخرين

الدولةحبنا)ن:لهمومال...هشامبيعةنكثنيالصقالبةمذهصوعرفهمالأحرارالأجناد

.6..بنا.استبدل،المغيرةالىانقلتلانأيدينافيالدنياوصارتانفناعلىامناهامعلى

.4/147خلدونابن،2/261عذاريابن:ينظرعامر،ابيبنمحمدقتلهتولى

حدودفيأنهمقلالصقالبةمنعددبتسريحمامانه،للطتهالقاتلةالمصحنىالوزيرأخطاءمن

حتى)كرامهمفيوزادبهمرحبالذيعاهر،ابيابنحاثيةفيوألحقهم،صقلبيالخمسمائة

.4/147:خلدونابن2263c/عذاريما:ابنينظر،،لهالمخلصين(كئرمنأصبحوا

وخروجهمدخولهموجعلالحصحفيفأغلقهالحديدبابمنالقصرالىيدخلونالصقالبةكلان

262./2:عذاريابن،الاسبقيةمعالدةبأبمن

تفاصيل،تتلهوئمنرطبةالعاصمةالىفاصدعيالثغب)ثارةحاولالذيالصقلبيثرىامثألمن

./2263المغربالبيانفيذلك

الشرقية.الجزائرالىزعمائهمأحدفائقنفي
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مئالبهملسردمدخلاالصقالبةنكبةفيوجدواالذينالأندلميين)مه(.المؤرخينقبل

الجميع.حديثمدارأصبحتالتيوصيناتهم

السيطرةباتجاهعأمرأبيابنخطواتمنخطوةأولكانالصقالبةعلىوالقضاء

فيوبالغبحاسيتهألحقهمثمومنبنكبتهمالمصحفيأغرىالذيفهوالسلطةعلى

يكنولم،المصحفيبطانةضمنوكانوابرزالبنيأيضأاليهواستمال)كرامهم

هذاعدأنهويبدو،وحماتهأنصارهمنجردتهالتيالسياسةهذهأبعادليعيالمصحفي

سهرةمع،الماليةالفرقهذهمطالبثقلتأنبعدعامر،أبيابنمنحسنةالعمل

الذينأنصارهعلىكرمهعامرأبيابنوبسط،أنصارهعلىوالتقتيربالبخلالمصحفي

القوىعلىالسيطرةذلكبعدوحاول،أهدافهكللتحقيقمخلصةأداةأصبحوا

خلالفقادعليها،نفوذهبسطيستطيعلاالتيالأخرىالقوىمعوالتحالف،العسكرية

هـ366سنةكانتأولها،الشماليةالاسبانيةالممالكباتجاهحملاتثلاثوجيزةفترة

النجدةطلبالىأهلهااضطرمما،رباحقلعةعلىسديدبهجومالقشتاليونقامعندما

بألعملالمصحفيواكتفى،مناصرتهمعنعاجزةوكأنهابدتالتيقرطبةحكومةمن

دوربرزوهنا،القلعةلهذهالقشناليينتعرضىلمنعآنةنهرعلىالمبنبةالقنطرةنسفعلى

هذهقيادةهووتولىقشتالةلمهاجمةو)عدادهاالقواتلتجميعالدعوةفيعامرأبيابن

وعادأطرافهفيوعاثفدمرهالحامةحصنونازل،جليقيةأراضيدخلتالتيالحملة

الحسكريالقائدصفةهذاالعسكرينجاحهفيرصيدهإلىأضافومد،قرطبةالى

بها.تميزالتيوالإداريةالسياسيةالصفاتالىاضافةالناجح

قواتمعبالإشتراكثانيةالكرةأعادبلالحملةبهذهعامرأبيابنيكتفولم

فيبقواتهماوتوغلامجريطمنفخرجا،الشماليةالجبهةقائدالرحمنعبدبنغالب

ئم،والسبيالغنائممنكثيراوأصابا،مولةحصنعلىوسيطرا،قثشالةمملكةأراضي

القائدكسبمنعامرأبيابناستطاعوقد)43(،الأصليةقواعدهاالىالقواتعادت

المصحفيلوممنكثير!الأخيرعانىأنبعد)60(.جانبهإلىالرحمنعبدبنغالب

61،صاج4ق،الذخيرةآ،باابنيظر:،المئالسبيلوعلى2/527الإسلاآ:دول،عنان()4

2.263/:عذاريابن

365./2:عذاريابن()45

فمال،نفسهبهاملكخدمةهذاسفرهفيغالبأعامرأبىابناوخدم2/265:الصنربالبيانفي)كا4(

،.بكيةغابالبه
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فقدالذيالوقتوفي47(،)رباحقلعةعلىالقشتاليينهجومعندبالتخاذلواتهامه

ابنعضديشدقوياونصيراحليفأالرجلهذاأصبحالحيادعلىكانرجلافيهالمصحفي

قدالرحمنعبدبنغالبالقائدوأنخصوصاالمصحفيمعالخفيصراعهفيعامرأبي

فيالاننصاراتونتائجالتحالفهذانتائجبدأتوقد،الوزارتينذيلقبيحملأصبح

أبيابنمن)وبتحريضهشامالخليفةأمرعندماوذلكسريعأ،تظهرالشماليةالجبهة

أبيابناقرباءأحدوتوليتها،قرطبةحكمعنالمصحفيجعفربنمحمدبعزلعامر(

عامر.

غالبالمثمماليةالجبهةقائدكسبفحاولاينتظرهالذيبالمصيرالمصحفيسعروقد

غالبموافقةورغممحمدلولدهغالبإبنةبطلبتقدمإذ،المصاهرةطريقعنذلكو

هذهمغعامرأبيابنحاولعندماتراجعأنهإلا،ذلكبتنفيذلهووعدهطلبهعلى

اخرفشلتوبهذا.لهزوجةغالبابنةلطلبهووتقدمالطريقواختصرالمصاهرة

عاهر.أبيابنوجهفيللوتوفللمصحفيمحاولة

هـ367سنةالثالثةغزوتهفيللجهادالقواتجهزعندماعامرأبيابنشهرةوذاعت

المالحصنالمشتركةقواتهمافاقتحمتالرحمنعبدبنغالبصهرهمعبالاشتراك

عادتثمبهاالمحيطةالمناطقمعظمواحتلتسلمنقةمدينةونازلت،زنبقوحصن

ورفعالوزارتينبذيوتلقيبهعامر،أبيابنبتكريمالخليفةليبادرقرطبةإلىالقوات

بنغالبالفترةهذهخلالالمصحفيمعتولاهاالتيالحجابةصاحبمرتبةإلىمرتبته

وابنمحمدولدهوعلىعليهالقبضونم،ذلكبعدالمصحفيعزلثمالرحمنعبد

واستصفيت،الأعمالمنبأيديهمكانعماجميعاوصرفواأمربائهوبعضهشامأخيه

م)80(.839هـ/372سنةوفاتهحتىالمطبقسجنفيجعفروألقيأموالهم

دامماالدولةفيالأولالرجلعامرأبيبنمحمدأصبحالمصحفيعلىوبالقضاء

هذهإلىعامرأبيابنوصلوقد،الفعليةواجباتهأداءعنقاصراالمؤيدهشامالخليفة

بالحاجبنكايةجانبهإلىواصطفأكثرها،سانده،قوىمعالتحالفطريقعنالمكانة

ذلكبعيعامرأبيابنوكان،عليهبأفضليته)يمانالابالسلطاتلاستئثارهالمصحفي

)94(،الأياممنيومفيذلكالأمراقتضىما)ذاضدهسيعملونهؤلاءأنويعلمجيدأ،

.2/365:عذاريابنوكو؟63صاج4ق:بسامابن)47(

بعدها.وما2/267:عذاريابن)48(

.03:بدرأحمد(94)
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-لقثم،أعدائهمؤامراتضدنفسهفيهايحصنمتتاليةمتعاقبةإجراءاتيتخذنراهلذا

معهأ،هووتحالفالمستنصرالحكمخلقهاالتيالقوىمنبدلألنفسهجديدةقوى

!ايح!تمطالتيالدعائمازدادتوكلما،الحكميينالصنائعباسمزعماؤهاوعرف

المطلقالسلطانأصبححتى،استبدادهمنزادكلماالعامريينالصنائععددوازداد

والذيزوجتهوالدالرحمنعبدبنغالبغيرمنافسمنأمامهيبقولم)5؟".للأندلس

،الأندل!)58(عموممستوىوعلىالعسكريةالقيادةميدانفيرفيعةبسمعةيتمتعكان

للمقاومةالم!نالسبالرجلغالبفييجدونعامرأبيابنلسياسةالمناؤونوكان

قيلابرجلغالبسلطانمكانةمنافسةىإلعأمرأبيابنعمدلهذا)52(،والانتفاض

بابنالمعروفحمدونبنعليبنجعفرمنخيرألذلكيجدفلموفروسيةشجاعةعنه

وم!حهالمغربمنوقواتهفاستدعاهقدر،وجلالةجأشورباطة،بأسسدةالأندلسي

بنغالبالقائدائارمما)3؟(،الحضرةجيشعلىوأئرهخاصتهمنوجعلهوفلرلقب

وشايةإلى)ضافة،إليهيهدفوماالعامرييديرهماالىفطنأنبعدالرحمنعبد

بنغالبقلبلإيغارومحاولاتهاعامرأبيبابنالمؤيدهامالخليفةوالدة)صبح(

ودعاالأموراستيضاحعلىعزمفقدالأثنينبينالأمربطلولم،عليهالرحمنعبد

ودارالاثنانوانفرد،انتسةمدينةفيسرفهعلىأقامهاوليمةلحضورعامرأبيابنصهره

منتمكنالذيعامرأبيبنمحمدلقتلسيفهغالبسلبأنانتهىحواربينهما

إلىأولاتوجهتخاصةقوةأعدحيث،قرطبةبالماصمةواللحاقبأعجوبةالخلاص

بعضتث!يروهناعليها)54(،السيطرةفتمتالرحمنعبدبنكالبمقرصالممدينة

ابنقواتللقاءبقواتهوسيرهالشماليينالأسبانأمراءلبحضغالبمحالفةإلىالمصادر

وكادتانتسةمنمقربةعلىبجضتسنتحصنمأما371^-سنةمحرمفيعامرأبي

القلبيةبالسكتةالرحمنعبدبنغالبنهايةلولاالعامريجيشعلىتدورالدائرة

فصائلهوولتتحبئتوانفلتتجثهتوازنبعدهافاختل،المحركةميدانفيوسقوطه

)53(.مختلفةاتجاهاتفيمنهزمة

.03:بدرأحمد()05

بأسيابعامرأبيابنعلىيستطيلغالثكان2/278:المفربالبيانفيعذاريابنيقول)51(

ممرفة.بهاعامرأبرلابنيتقدملمالتيالجبهةهذهمنولعلرهالثصجاعةبمعانيولباينهالفروصة

538./2:الاسملامدول،عان52()

.4/147:خلدونابن/278؟2:ع!اريابن)53(

كا.2:الأعلامأعمال:الخطيبابن)54(

.31:بدرأحمد33؟2/و:الإعلامدول،عان/927؟2:عذاريابنينظر()55
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لقبافاتخذالبلاد،فييخشاهمنللعامرييعدلمالرحمنعبدبنغالبوبموت

علىواستمر)36(،الملوكلرسوماستيفاءبهالمنابرعلىلهودعيالمنصور،هوخلافيا

هذهبقاءعلىوحرصوبربرصقالبةمماليكمنالجيشفيلهالمخلصةالعناصرتعبئة

)37(.المجزيةوالرواتبالأموالعليهم)غداقهمعشخصيابهمرتبطالعناصر

هـ372سنةالحضرةجشقائدحمدونبنعليبنجعفربهااغتالحيلةودبر

الرجالاخرمنعامرأبيابنتخلصوهكذاالأمر)38(،ينكشفلالكيقاتلهو)عدام

بعدجليلةخدماتالرحمنعبدبنغالبمعصراعهخلاللهوقدموالهأخلصواالذين

لمفهو.لهمبررلاأمرحيأوبقاؤهغالببموتانتهىقدعليبنجعفردوروجدأن

مننوعاالمستقبلفيلهيسببونقدعليبنجعفرطرازمنرجالادولتهفييحنمليعد

الازعاخ!.

وفيالواسطةتبررالغايةمبدأوفقمنافسيهجميعمنعامرأبيابنتخلصوهكذا

والسياسةوالمكرالدهاءفيآيةعامرأبيابنكان:السلمانيالخطيبابنيقولذلك

ئم،قتلهحتىالمصحفيعلىبغالبعداثم،قتلهمحتىالصقالبةعلىبالمصحفيعدا

جعفرعلىبنفسهعدائممنهاستراححتىغالبعلىالأندلسيبنعليبنبجعفرعدا

الدهرحمليجدهلمفلمامبارز،منهل:الدهرصروفيناديانفردثمأهلكهحتى

.95()غيرهفيهالاركهلابسابقةمنفرداأمرهلهواستقاموساعدهلهفانقاد،حكمهعلى

عامر:أبيابنالمنصورسياسة

الخارجية:السياسة-أ

الشمالية:الاصبانيةالممالكضدالجهاد-أ

الإسبانيةالممالكتجاهعامرأبيابنالمنصوراعتمدهاالتيالسياسةامتازت

927./2:عذاريابن)56(

.31:بدراحمد)57(

نيالجلةدبراكالبمنعاهرأبيابنفرغأولما2/927المغربالبيانفيعذاريابنمال)58(

بنمعنالأحوصأباتتلهعلىفواطأ،غابأمرفيمعي!نأكبرأقأمهالذيعليبنجعفرحتف

بحدعامرابيابنفتلثم،كيلةفقتلرهالأندل!سنأصحابهمنطائفةفي...التجيبيالحزيزعبد

.أعلاهالكتابمن2s-I!026الصفحاتايضأ:وينظر.الأحوحما،اباذلك

.77:الأعلامأعمال()95
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أكثرالممالكهذهإلىسيرتالنيالحملاتبلغتفقدمتميز،جهاديبطابعالشمالية

فيحملةعامكلبحملتينبقومكانالمنصورأنهذاومعنى)م!(،حملةخمسينمن

)61(،المباشرةقيادتهتحتكانتالحملاتهذهجميعوأنالشتاءفيوأخرىالصيف

المامالطابعإوكانمعاركها)2،(،منواحدةمعركةيخسرلمباهرةانتصاراتفيهاوحقق

تغييرعلىأرغمواالذينأعداثهمنالمبادرةبانتزاعه،هجومياالجهاديةلسياسته

حدودهاضمنقابعةقواتهموظلت6)3"(.الدفاعإلىالهجوممنالعسكريةاستراتيجيتى

للدولةالدوليةالحدودمنالتقربحتىأوالتوغلبأتجاهحركتهاسلتأنبعدالإقليمية

لمأراجم!هذهالعسكريةعملياتهفيطرقعامرأبيابنالحنصورأنذلك.الحربية

ذلكمنأهدافهوكانتإليها،الوصولحاولتولاقبلمنالحربيةالجيوشتطرفها

مننقطةأيةوتضربتصلأنعلىقادرةالعربيةالقواتبأنالممالكتلكحكام)علام

علىعامرأبيابنالمنصوراعنمدوقد،ذلكتتطلبالضرورةأنترىحينماأراضيهم

فقدالعسكريةالقواتب!نيةعل!أقرهالذيالنظامثمرةكانتجيدا)عداداأعدتقوات

الفرقةتلكوتضمالقباثلزعماءمنزعيملواءتحتتنضويقبلهالعسكريةالفرقكانت

فيوالتطوعللنصرةالدولةمننداءعلىبناءيتجمعونوكانوا،قبيلةكلومواليأبناء

الخندقواقعةبعدخصوصأالناصرعصرومنذ،الحربعلىالعازمةالقواتصفوف

فأكملالجيشتنظيماتوسطمكانةلزعماثهاأوالقبليةللعصبيةتعدلمهـ-.327صنة

النظربغضوفرقسراياضمنمجموعاتفيالجندوزعبأنالناصرهدفعامرأبيابن

ناحيةمنقوائهوجعل،القادةبينمنيختارهقائداعليهموأمرجنديكلعصبيةعن

منتظملكلسهريةرواتبتقريرمع،الحديثالعصرفيالنظاميةبالقواتأسبهالتنظيم

وقتفيالقوأتتجميعأمرسهلالنظاموهذا.ومكانتهموقعهوحسبالقواتهذهفي

تبدوالتنظيمهذانتاثجولعل،قبلذيمنوانضباطاإلتزاماأكثرالجندوأصبح،سريع

كماتجاوزتوالتيوغيرهاالثسماليةالممالكعلىعامرأبيابنحملاتخلالمنجلية

قاصداليونمملكةهـلمهاجمة371سنةقادهاالتيتلكأشهرها،حملةالخمسينذكرنأ

الثالثراميروليونملكتأديبوالغرضمانكششتمنالشمالإلىسمورةمدينة

وفي4/148:خلدونلابنالعبر،كتابفيومثلهاغزوة()8/66752:الأثيرلابن،الكاملني()0

غزوة(.)210357/:عذاريلابنالمغربالايأ

103./2:عذاريابن،ا448/خلدويأ:ابن)61(

1004./1:المقري؟!4/14:خلدونابن،2/103:عذاريابن)62(

./2054الاسلامدول،عنان:وينظر034؟:بيضرن()63
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الجندمنبعددالرحمنعبدبنغالبللقائدوهامدادهالداخليةالأندلسسؤونفيلتدخله

المحيطةالقرىجميعتدميرمنالأندلسيةالقواتتمكنتوقد،صفهفيقاتلواالذين

مضادعملأيمنالثالثراميرويتمكنولمصادفتها،مقاومةكلوسحقتبالمدينه

أولعندبالإنهيارانتهىالحلفهذاولكننافار،وملكفشتالةكونتمعفتحالفوحده

المدينةبعدهاسنسلمتمانكشسنتمنقريبمكانفيالمتحاربةللقواتلقاء

الشتاءحلولولكنليونمملكةعاصمةباتجاهالأندلسيةالقواتزحفواستمرالمذكورة

كانفقدذلكمنالرغموعلىالعسكريةالعملياتبقيةإتمامدونحالاالثلوجوسقوط

الثالثراميروخلعفقدالصميمفيليوندولةأصابتسليةنتائجالمحدودالانتصارلهذا

عامر.أبيابنللمنصورالجزيةدفعإلىاضطرالذيبرمودةعمهابنمكانهونصب

أبيلابنهديةابنتهوقدمالعربيةللدولةفخضعسانجةبنبلونةملكالصراعمنوخرج

وتزوجها)ك!(.عليهافعقد،عامر

إمارةقاعدةبرشلونةئغرهدفهاكانفقد374_سنةفيوالحشرونالثالثةالغزوةاما

قواتتدميربعدودخولهابرسلونةمدينةومهاجمةالإمليماجتياحتمحيثقطلونية

الفرار.منتمكنمنإلانهائياتدميرابريلالكونت

بعضفيلإخلالهاليونمملكةعلىالهجومالمنصورعاود376Xسنةوفي

قلمريةومدينةليونالعاصمةمنهاعديدةمدنأالهجومواستهدفعليهاالمفروضةالشروط

وتخريبها.احتلالهاتمالتي

ملكهااستعادثمالمملكةهذهكيانوأنهى،وليونسمورةاحتل378_سنةوفي

المفروضةالشروطجميعتنفيذعلىووافقالمنصوروادعأنوبعدسنتينبعدمركزه

.)65(مملكتهعلى

ذاتحملةوكانتجليقيةحملةهـفهي7!3سنةفيوالأربعونالثامنةالغزوةأما

مهمين:هدفين

المنهزمة.ليونلقواتالدفاعخطتشكلكانتجليقيةأن:الأولالهدف

منمكانةوأعلاهاالإسبانيةالمدنأسهرمنمدينةتضمكانتجليقيةأن:والثاني

ياقب)ك!(.سنتمدينةهيتلك،الدينيةالناحية

شانجة.لجده-شنجول-الملفالرحمنعبدولدهامهي(6ك)

2.543/:كان:ينظرةالإمارةهذهعن()65

د!اليهايحلفرنفبهاعندنا،الكحبةبمنزلةعندهمكن!ستها)وكانت2و2/4:المغربالبيانفي66()

وراءها".ومارومةبلادأممىمنيحجون
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قوةقسمينإلىقواتهفقسمعاليااستعدادأالحملةلهذهالمنصوراستعدوقد

والتقتبحرا،حملبهميلحقوماالمشاةضمالاخر،والقسم،قيادتهتحتالفرسان

مناطقمطهرةجليقيةأراضيفيزحفهاالأندلسيةالقواتوبدأتدويرةنهرعندالقوتان

هنخاليةفألفتهاعليهاأسرفتالتيياقبسنتالهدفإلىالطريقفيعديدةومدنا

تحصيناتهاجميعوهدتالمدينةغنائممنتهيأماوغنمتفدخلتها،والسكانالقوات

المنصورأمرفقدالمدينةإليهتنسبالذي(يعقوب)القديسضربحباستثناءومبانيها

كرونيامدينةمنهامشهورةمدنعدةلهاستسلمتالعودةطريقوفيورعايتهبإعماره

لاميجو)67(.ومدينة

حاول،الصميمفيالشماليةالأسبانيةالممالكأصابتالتيالانتكاساتهذهوأمام

قتاليةجبهةبتشكيلهذهالترديحالةمحالجة093--سنةفيغرسيةسانشوقشتالةحاكم

وقاموا،والثباتالمقاومةعلىوتعاهدواليونوملكالبثمكن!أمراءومساعدةبزعامته

فيالتحصنمنللتمكنالأدنىدهـلرةنهرواديإلىقواتهمفسيروامضادعملبأول

نفذومنهاقشتالةأراضيإلىواتجهالتحالفقوىلقاءعلىعامرأبيابنفسارع،الجبال

الهجومخطةأنسانشورأىوهنا،المتحالفينقواتبهاتحصنتالتيالمنطقةإلى

عسكرياوضعاولقواتهلهتحقق،الأرضعلىأفدامهالمنصوريثبتأنقبلالمفاجىء

ينتهيالأمروكاد،خطتهنجحتوفعلاالمقابلبالجيشالخسائرأفدح)نزاليحقق

فرقشملشتتشديدمقابلبهجومالمنصورقواتردلولا،المتحالفةالقواتلصالح

وصلحتىتقدمهفيالمنصورواستمر،والهزيحةالارتدادعلىوأجبرهمالمتحالفين

اتجاهاتوفيالضرباتتكيلقواتهوظلت.واستباحهاقشتالةعاصمةبرغشمدينة

منالممالكهذهقواتتتمكنولمنافار،مملكةعاصمةبنبلونةطرقتحتىمختلفة

)68(.وشروطهلأوامرهفأذعنتالمنصورلقواتوالمتلاحقةالقاسيةالهجماتصد

المغرب:تجاهعامرأبيابنالمنصورسياسة-2

تقوموهيالحكامبتغييرتتغيرلامركزيةالمغرببلادتجاهالأندلسسياسةكانت

الحفاظيجب،للاندلسأمانحزامبمثابةللاندلسالمقابلةالسواحلاعتبارعلىأساسا

36.واه2/56ةالإسلامدول،عنان؟بحدهاوما2/492:عذاريأبن()67

.96:الأعلامأعمال،الخطيبابن)66(

502

http://www.al-maktabeh.com



طارقجبلمضيقواعتبار،الأسبابكانتمهماقرطبةلحكومةوولائهانبعيتهاعلى

الأندلس.منيتجزألاجزءا

بادثهالمستنصرالحكمالخليفةعهدفيالعربيالمغربأحوالوصفسابقامروقد

الأدارسةزعيمكنونبنالحسنثوكةكسرمنالبحريةالأندلسقواتتمكنتوكيف

مابمدالحكملهيسمحأنقبل،قرطبةالعاصمةفيالسكنعلىوإجباره363»سنة

بعدموالعهودالموائيقمنهاخذتانبعدمصر،إلىالأندلسبمغادرةسنتينمنيقرب

.المغربفيقرطبةلحكومةقلقايسببأنشأنهمنمضادعملبأيالقيام

يهددباتمما،المغربفيالأندلسنفوذدائرةنوسغتمأبضاالحكمعهدوفي

سياستهم6()و-368Aسنةفيالفاطميونعاودلذانهائيا،بإزالتهويؤذنالفاطمييننفوذ

نائبهمإلىفأوعزواسابقا،خسروهاالتيالمناطقواستعادةالاعتبارردعلىالقائمة

المدنلاسمخلاصالعسكريةالحملياتمنبسلسلةللقيامالصنهاجيزيريبنبلكين

هـ،936سنةفاسمدينةعلىالاستيلاءتموفعلا،لنفوذهمالحيويةوالمناطقالمهمة

الساحلية:المناطقإلىأخيراألجأتهم،المواقعمنسلسلةفيزنأتةقبائلعلىوالانتصار

دائرةوسعالذيالمدهذاوأمام)07(،الأندلسيينأيديفيظلتالتيومليلةوطنجةسبتة

المنصورقرر،قرطبةحكومةحلفاءاصابالذيوالجزر،الفاطميةالدولةخلفاءنفوذ

ميدأنإلىفأرسلالبلاد،هذهفيففدهمااسنعادةعلىبسرعةالعملعامرأبيابن

بالقواتالإمداداتواستمرتبالأندلسيالمعروفعليبنجعفرالمثصهورالقائدالمعركة

خططهلتمديلزيلريبنبلكينأجبرتحتىالصمود،عوامللإدامةمتواصلةوالسلاح

تعرضتالتيالبصرةمدينةبأتجاهفسار،المذكورةالساحليةالمناطقعنوالارئداد

دخلثم،منهمكبيرةاعداداوسبىزعيمهاوقتلبرغواطةقبائلوهاجمللدمار،

نابعدالأدنىالمغربالىراجعأقفلثم،فلفلبنخزرونزعيمهاواغتالسجلماسة

تطهيرها.تمالتيالمناطقفيالفاطمييننفوذمكن

علىنفوذهملبسطالفاطميونبهاقامالتيالكبيرةالحملاتاخرالحملةهذهوتعد

الذيالخرابومدىاكتسحتهاالتيالأراضيسعةمنالرغمعلىوهيالعربيالمغرب

عادفقد،الأقصىالمغربإلىالفاطميالنفوذ)عأدةفيفعالأثرذاتتكنلمأحدثته

تمتوعندما،والشاممصرعنالقرامطةبردمحغولينباللهالعزيزعهدفىالفاطميونكان)96(

جديد.منالمغربلشؤونتفرغوااهزيم!هم

702./1:الاستقصاء:الناصري)07(
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عادوافقدالنفوذ،هذاأداةالزناتيونوكان،الحملةعودةإثرعليهكانماإلىقرطبةنفوذ

الخليفةنائبحاولوعندما،قواعدهعلىوالسيطرةالأقصىالمغربأرجاءفيللانسياح

الزناتيونهزمه...فقدهمااستعأدة،زيريبنبلكينبنالمنصوروهوالجديد،الفاطمي

بنأدنهعبدحفيدعطيةبنزيريوهوبالصعودنجمهبدأجديدزناتيزعيمقيادةتحت

لواءتحتانضوىالذيالمغراويالزعيمخزربنلمحمدأخابدورهكانالذيخزر)71(،

المغربمهاجمةعنذلكبعدبلكينبنالمنصوروأقلع،اللهلدينالناصرأيامفيالأمويين

يكنولمكنونبنالحسنالأقصالمغربإلىأرسلواالفاطميينأنغير)72(،الأقصى

لتعكيرعمليةكانتمابقدرنفوذهملاستعادةووسيلةالعسكريةالقواتعنبديلاإرساله

المغربالىكنونبنالحسنوصلفقد"73(.المناطقهذهفيقرطبةحكومةعلىالامن

منأخرىمجاميعحولهوالتفت)74(،الفاطميةالقواتببعضمعززا373Xسنةفيالأقصى

منتمكنتعامرأبيابنالمنصورقواتولكن،الزناتيينيفرنبنولاسيماالبربرقوات

اغتيلولكنه"73(،قرطبةإلىواقتيدالاسئسلامعلى)جبارهثمومحاصرتههجومهإجهاض

.76(م)859هـ/375سنةفيعامرأبيابنمنبتدبيرإليهابالطريق

وأصبح،السلميالودودعبدبنأحمدبنالحسنالوزيرالمغربأمرتولىوقد

هـ381سنةالحسنوفاةوعند،أمورهفيالمستشاربمثابةالمغراويعطيةبنزيري

الأمورضبطفيسياستعنهعرفتالذيعطيةبنزيريإلىالمغربولايةانتقلت

زعيمهموقتليفرنبنيعلىانتصارهبعدخصوصا)77(،تامةسيطرةالبلادعلىوالسيطرة

خدماتهعلىعطيةبنزيريكافأالمنصورأنمنالرغموعلىهـ،383سنةيعليبنيدو

رأيه()حسبيعدلموالذياللقببهذاقانعايكنلمالأخيرانغير)وزير(لقبومنحه

الإمأرة،لقبإلىيطمحوكانعامرأبيأبنللمنصورقدمهاالتيأعمالهمعليتوازن

وعني)!7(.وجدةمدينةوهيبهخاصةمدينةبتأسيس!بدأعندماإليهسعىماهووذلك

)71(

()72

)73(

;4)7

)75(

)76(

)77(

)78(

924./1عذاريلابن،المغربالبيانفيذلكتفاصيل

.اوهه99:بدرأحمد

.01:بدرأحمد

.فارسالافثلائةبحدودكانت1302/:للناصريالاستقصا،في

.2ا!02/:عذاريابن

.1/402:الناصري؟2281/:عذاريابن

1.902/:الناصري

مليلة.شرقيبخوب
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م)"7(.699رهـ/86سنةورجالهبخاصتهإليهاانتقلثمبتحصينها

العلاقاتقلبتعطيةوابنعامرأبيابنالمنصوربينالمفاجئةالتطوراتأنغير

فينلمحنكادولاالحصيان)08(!اعلانالتمردالىزناتةزعيمودفعتالطرفينبينالودية

الزعيملخروجمقبولتسويغأيالتمردهذاأخباردونتالتيالتاربحيةالرواياتسطور

وأ،نفورهوراءكانتاقتصاديةأسباباأنمنقيلماباس!شاءالمركزيةالسلطةعلىالزناتي

حسبوجدفقد.قرطبةحكومةإياهمنحتهالذيالوزارةبلقباستخفافهعنميلما

هذهأنغير،كبيرةقبيلةإلىينتميأميرابوصفهالسياسيوزنهمنتقليلاالروايةتعبير

شاملةثورةمقدمةتكونلأنتصلحلا،وزيريالمنصوربينوقوعهاصحإنالمصادمة

إلىبهحدت،معروفةتارلخيةورواسبسياسيةأبعادلهاتكنلملوالبربر،تستقطب

التفتالتيالثمحبيةالقاعدةخلالمنبقوتهزلريسحرفقد،العامريةالوصابةضدالتمرد

السياسيةبشؤونهاالاستقلالدائمااستهواهاحيثالبربر،فبائلسوادمنحوله

البربرمنجماعتهلدىعاليةمكانةاحتلقدالذكيةبشخصينهزيريوكان،والإقتصادية

)ا!(والاستقلالالسيأدةفيالبعيدةامالهمفيهتتجسد،شعبيقائدإلىبنظرهمفتحول

يومخطةفيهشامالخليفةاسمبذكرفاكتفىعلبهعزممابتنفيذعطيةبنزيلريوبدأ

دحرمنقواتهوتمكنتالمغربمنعمالهوطردالمنصور،اسموأسقط،فقطالجمعة

نتائجعنتسفرلمانتصاراتهولكن،طنجةجنوبيزاراتواديفيواضحالقائدموات

الانتصارمنوتمكنت387^-شةفيقواتهعلىالكرةالأندلسيةالفواتأعادتفقدفعالة

العمقإلىففر،مكناسةمدينةحتىفلولهاوطاردتطضجةأحوازمنبوادعليها

سنةفاسمدينةتطهيرمنالأندلسقواتوتمكنت،المنهزمةفرقهبحضمعالصحراوي

)2!(.عطيةابنبخروجطاعتهااختلتالتيالمناطقهـدإعادة388

فحفىالأمربهذاالمنصوروكاتبولائهإلىعطيةبنزلريهـعاد93أسنةوفي

ولدهالمغربحكمعلىفخلفهنفسهاالس!نةفيالأجلوافاهحتىسيرتهوحسنتعنه

منالمظفرالملكعبدلابنهثمعامرأبيابنللمنصورالولاءسياسةأعلنالذيالمحز

)83(.بعده

213./1:يصرلناا()97

2.557/الإسلامدول:عان)08(

.238العبادي:وينظر،348:بيضون)81(

252./1:عذاريابن()82

253./1:داركطابن)83(
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الدبلوماسية:الحلاقات-3

عاصرفقدالبيزنطيةوالامبراطوريةالأندلسبينقائمةالوديةالحلاقاتظلت

أزهىمنالطويلعصرهيحدالذي25هأم(-)769الثانيبازيلالإمبراطورالمنصور

الإمبراطورية.هذهعصور

فيالطرفينرغبةرسختهاوسلامصداقةعلاقةبألحانياالأندلسعلاقةأيضاوظلت

نهجعلىسارقدم2001-839الثالثأوتوألمانياامبراطوروكان،العلائقتلكاستمرار

الدبلوماسيةالأندلسعلاقاتأما.البلدينبينالمشتركالتعاونعرىإقرارفيأسلافه

فيإلاالوديةالعلاقاتمستوىإلىلترقىتكنفلمالشماليةإسبانياوأمراءملوكمع

عقدفتمعامر،أبيابنالمنصورجيوشمقاومةعنالممالكهذهمعهعجزتظروف

الأخير.)بنةالأولتزوجعندماسانجةنبرةملكوبينالمنصوربينالمصاهرة

فرناندحكامهامناثنبنعأمرأبيابنالمنصورعاصرفقد،قثشالةمعالعلاقاتأما

فيحياتهانتهتفالأولالمنصورقواتأمامالهزائممنالكثيرلقيوكلاهماسانشووابنه

خضوعهفيهأعلنعامرأبيابنالمنصورمحمذل!اتفاقعقدالىاضطروالشانيالأسر

له)4!(.آالتاوولاءه

الداخلية:السياسة-

المؤيد:هشامالخليفةمعالمنصورعلاقة-د

أبنالمنصوربمعرفةإلاتحركاتهومنعتالمؤيدهثصامالخليفةعلىالحجراستمر

وظلبعدهمنالرحمنوعبدالملكعبدأولادهعليهادأبسياسةوهىعامر،أبي

جميعباسمهتمارسورمزا4الأندلسخلفاءسلسلةفيمجردأاسماالمؤيدالخليفة

لظهورمعينةمنأسباتاختارقدالمنصوركانواذا.)5"الشرعيةلاكتسابالسلطات

المروانيينتقولاتعلىالرديقصدماأوليقصدكانفإنه،المعروفبموكبهالخليفة

لهالسماحوعدمبقصرهالخليفةسجنعنالحاصمةفيتبثالتيألاساعاتوبعض

.)86(الحامةوسطبالظهور

.247و246!ديلحباا()84

المللاأمرفيالنظراليهفوضاللطانأنعامرابيابنوأساع22785/:عذاريابنيقولا)85(

،.اليهاطمانواحتىالرعيةفيزلكوانبث،ربهلعبادةعنهوتخلى

.76:اياعلاماعمال:الخطيبابنينظر:)86(
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الفقهاء:معالهلاذة-2

ربمارضاهمكسبوحاول،الفقهاءطبقةودعامرابيابنالمنصورخطب

العصرفقهاءأسهرعلىودراستهالدينيةلنثأتهنتيجةأو،السلطةاغتصابهعنكتعويض

بينهللخلاتمحرراشخصيتهوتمجيدبالأموراستبدادهمسألةظلتفقدذلكومع

بنللحكمحدثكماوالصدامالقطيعةحدإلىليصليكنلمالخلافأنغير،ويينهم

نأيريديكنلمالأطرافهذهمنطرفكللأن،عصرهفقهاءمعالربضيهشام

جانبهمنعامرأبيابنوالمنصور،النتائجهذهإلىيؤديالذيبالشكلالآخريتحدى

أماالفقهاء،بفتوىالمدعمةالشرعيةمننوعاأعمالهإلىيضيفأنعلىحريصاكان

البعضفيصايروهأنهمإلاالمنصورأعمالعلىيسكتوالمأنهممنالرغمفعلىالفقهاء

مذهبمالكالإماممذهبمعوالأفعالالأعمالتلكانسجامبعدمقناعتهمعلىمنها

.87(ندلس)AIأهل

عصرهأنإلاجانبمنأكثرفيوديةتبدوالتيالعلاقةهذهكلمنالرغموعلى

قاضيالمثالسبيلعلىومنهمالسلطويةلمشاريعهالتصدلىحاولوافقهاءمنيخللم

المتولي88(هـ)367سنةالمتوفىعكرمةأبيبنمنذربن)سحاقبنمحمدالأندلسقضاة

البلوطي.وفاةبعد

كانتالبلوطيسعيدبنمنذربنالملكعبدرأسهاعلىكانأخرىحركةوقامت

هشامواغتيالالمؤيدهثصامعمابنالناصرايثهعبيدبنالرحفنعبدتولبةإلىتدعو

كبارمنكبيرعددالحركةهذهفياشتركوقد،عامرأبيابنالمنصوروالحاجبالمؤيد

بكشمفانتهىالأمرولكنالفقهاء،مشهوريمنبهابأسلاونخبةالدولةفيالموظفين

عليهفحكمالبلوطيمنذربنالملكعبدعلىالقبضوتمالتنفيذقبلالحركةخيوط

هـ)"368سنةفيهالاعدامنفذالعامريولكنالفقهاءمعارضةمنالرغمعلىبالإعدام

مردهليسالباقينوسجنالبلوطيمنذرابن)عدامأنويظهر.الاخرينبسجنواكتفى

ردوديثيرلا)عدامهيجعلالذيالأمرسعتزليا،لكونهبل،فقطللفتنةالبلرطيلزعامة

أهللكرهوذلكعامرأبيابنالمنصورصالحفيهينتاثجمنلهمابقدرسلبيةفعل

338.:بيضون351:بدرأحمد)87(

36.:بدرأحصدويظر:.75تالنباهي؟2/76:الأندلىعلماءتاريخ:الفرضيابن)88(

بابعلىفصلبالنكثمناليهعزيابألذي1/275الأندل!:علماءتاريخنيالفرضيابنقال)98(

هـ".368سنةالاخرةجمادىمنللنصفالخميىيومالسلطانسدة
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)مو(.للمعتزلةالشدلدالأندلمى

بنمحمدالقضاةقاضيالمسوغةغيرالمنصوررغباتعارضواالذينالفقهاءومن

إقامةأرادعامرأبيابنالمنصورأنالضاهيروىفقد381Xسنةالمتوفىزرببنيبقى

لاالتيالأمورمنذلكوعدالمذكورالقاضيفحارضهالزاهرةمسجدفيالجامعةالصلاة

)19(.للجماعةمسجدوجودمعشرعاتصح

دوعلاقةهيعصرهفقهاءمععاهرأبيابنالمنصورعلاقةفإنأمرمنيكنومهما

مرةلأولقامحيث،الأندلسفيالأمويةالدولةتاربخفيمميزةظاهرةأوهيوانسجام

تةديرفيالحقيقةمعنتعارضلاولعلنا،الدينورجالالدولةبينالعلاقةفيتوازن

ومن،المحافظالمالكيالمذهبفيالتثمددمنقوتهماستمدواالذينالفقهاءحجم

هذامنوانطلاقا،الأندلسفيالسمحب!قاتبينلهمكانالذيالمعنويالمركز

تسودأنفإما،الزمنيةالسلطةوبينببنهمالنفوذعلىالدائمةالمصادقةكانتالموقع

وأالمستنصروالحكمالثانيالرحفنوعبدالأولهشامعهودفيحصلكماكلمتهم

الحاكمكانالعامريفإنوهكذا...الحكاممنايأقوياءعهودفيكماالظلفييحيشوا

رغمنفوذهمتحجيميحاولفلمالفقهاء،وببنبينهمتكافئةعلاقاتبنىالذيالوحيد

جهةمنالحكمشؤونفيللتدخلنافذةأيلهميفتحولمجهةمنالمطلقةسلطته

)!ي(
.خرى!

الجيش:بنيةتغيير3-

بالتأليلهكفلجديداتنظيماالمسلحةالقواتتنظبمعامرأبيابنالمنصورأعاد

جعلعلىأسامأتقوموتنظيماته،والخارجيالداخليالمستويينعلىإيجابيةنتائج

الذيالقديمالنظاموالغاءعليا،لقيادةخاضعةمتماسكةنظاميةوحدةالمسلحةالقوات

وأصبح،العسكريالإقطاعيالنظامألغىكما،العنصريأوالقبليالأساسعلىيقوم

عنهينوبأعلىقائدمنهافرقةكلرأسعلىعديدةفرقمنيتكوننظاميآجيشاجيثط

ولكل،العسكريةالفرقةمنهاتتكونالتيالتشكيلاتوحسبالأخرينالقادةمنعدد

وموقعه.رتبتهحسبمقررشهريراتبمنسمب

36.و37بدر:(حمد)59(

77.العليا:المرتبة)19(

933.و338:بيضون()29
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أمراءمنسبقهمنعهودفيالحالهيكماعهدهفيالمسلحةالقواتوصنوف

الجيش،فيالضاربةالقوةوهيالمثماةهماأساسيينصنفينمنتتكونأميةبنووخلفاء

المواقع.منموقعةكلفيالفاعلةالصنوفمنيعدونالذين)3"(والفرسان

:الزاهرةبناء-4

بناءفىسرععندماالناصرالرحمنعبدالخليفةاثرعامرأبيابنالمنصوراقتفى

المدينةهذهبناءالىوالدوافع،الزاهرةاسماتخذتم368789/سنةبهخاصةمدينة

وهيالزهراء،مدينةتأسيرإلىالناصربالخليفةحدتالتيالدوافععنكثيراتختلفلا

والسبب)49(.الواسعوالسلطانالعزةعلىدلالة،مميزةبمنشآتعصورهمتمجيد

المعروفقصرهببناءعامرأبيابنالمنصورأأمر:بقولهعذاريابنذكرهماالمضاف

وخافحسادهوكثر،استبدادهوأظهرجمرهوالقد،أمرهاستفحلعندماوذلكبالزاهرة

لنفسه،فتوثق،أشطانفييقعأنوخشيالسلطانقصرإلىالدخولفينفسهعلى

.)59(001.إليهالاستنادورفع،عليهالاعتزازمن،أمسهفيعنهسترمالهوكشف

وخاصةبحاشيتهالمنصورإليهاوانتقلم979هـ/037سنةفيالزاهرةبناءتمومد

وأقطعودواهـشها،الدولةخزينةإليهانقلثم)69(،الأسلحةبأنواعوشحنها،الحرسمن

القصوروابتنواسيرتهفسارواومدنيينعسكريينمنالدولةرجالاتلكبارحولهاما

اتصلتحتىحولهاالبناءفيالعامةوتنافس.الواسعةالمنتزهأتوعمرواالفخمة

.)79(قرطبةبالعاصمةعمائرهأ

نأفماالعامريةالدولةبعمررمينأعمرهاكانفقدطويلاالزاهرةمدينةتعمرولم

قصورهاونهبتالمدينةهذهعمائرالخرابعمحنىشنجولالملقبالرحمنعبدقتل

التخريببهذاواندثرت993A(،-89))سنةالبلادعمتالتيالفوضىفىرسومهاوانتهت

قطعمنالكثيرعلىعثرإذبالزهراءحلالذيذلكعنيختلفاندثاراالمدينةتلك

بهمحاربالذينونواحيهابحضرتهالمرئزتينالفرسانعدد)كان2/103:المغربالبيانفي()39

ذلك،.منمريبأالثغورواجنادوخمسماكةالافعثرةالحروب

."...فيهينزلتصراختراعمنالملوكايىصمتماالىاوسما2/275:عذاريابنيقول()49

.57!ا/:المقري27؟23/ةعذاريابن()59

148./4:خلدونابن؟2275/:عذاريابن)69(

957./1:المقركا؟02/276:عذاريابن)79(

بعدها.وما011:الأعلاماعمال،الخطيبابن)89(
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،كتاباتمنعليهامابفضلعليهاالتعرفوتم،أخرىبلدانفيمبعثرةالأخيرةالمدينة

كامل،وغيرمكسورالمرمر،منحوضسوى.-.الزاهرةمأثرمنسيءيبقلمبينما

منيبقلمأنهكما..بمدريد.الوطنيالمتحففيالانويحفظإسبيذبةإلىوصل

مكانها)،و(.تحديدفياختلفلذا،المحليةالتقاليدفيصدىأيبعدفيماالزاهرة

سنة)!وا(وستينخمسابنهـوهو293سنةرمضانفيعامرأبيابنالمنصورمات

عهود،منجزاتفيهااختصر،سنةوعشرينخمساتقاربفترةالأمرتدبيرتولىأنبعد

صفوفمنخرج)151(الفرديوالطموحالسعبيالشوغذروةتمثلفذةعبقريةكانفقد

ذللافيتسعفهولموالرئاسةالسلطانالىوهمتهبساعدهطريقه)وسقالوسطىالطبقة

طالعه،تألقمنشأناأقلذلئابلوغفيعزمهيكنولم،عنيفانقلابأو،ملوكيةنشأة

أعاظنممنقبلهأحدإليهايصللموالقوةالسلطانمنمرتبةإلىالمنصوروصلوقد

عهدكانإذاأنهنقولأنويمكننا،نفسهالناصرالرحمنعبدولاحتىالأندلسأمراء

عهدف!نوالحضاريةالسياسيةالنواحيمن،الأندلستاريخفيصفحةألمعالناصر

خلالهأحرزتهبماالناصرعهدعلىامتازربمابلوتألقألمعاناعنهيقللاالمنصور

الإسبانية.الجزيرةشبهفيالعسكريةوالقوىالسلطانفيعظيمتفوقمنالعربيةالدولة

الفتنفرصةتنتهزأنالناصر،عهدفيالشماليةالإسبانيةالممالكاستطاعتفقد

غزواتمرةغيرالأندلستغزووأن،العسكريةقواهاتوطدوأن(بالأندلسالداخلية

فقدالمنصور،عهدفيأما،فادحةهزيمةغيرالنصارىيدعلىالناصرلقيوقد،مخربة

ثلثزهاءواستمرت،والضعفالتفككمنلهايرثىحالةإلىالإسبانيةالممالكانتهت

شبهفيغزواتهفيالمنصوروصلوقد(المتواليةالساحقةالمسلمينضرباتتتلقىقرن

كلمنالرغموعلىقبلأ)201(.منمسلمفاتحيبلغهالممواطنإلى،الإسبانيةالجزيرة

القوية،والإرادةبالطموحبناهاالتيدولتهمستقبلعلىجزعاالمنصوركانفقدذلك

بثمخصهارتبطتوديمومتهاالدولةحيويةأنذلكرحيلهبعدطويلاتعيشلنأنهالادراك

.والأسلوبالسياسةبنفسالأمورمجاراةخلفائهعلىصعبوثيقأارتباطا

الأمورمعظمفيواتباعهبالمظفرالملقبالملكعبدخليفتهحزممنالرغمفعلى

.156:بدرأحمد()99

اشهر،.وعرةستةوشونخص!"وعمره2/103:عذاريابن(1)"

.2/568:الإسلامدول؟عنان)101(

.56هـ2/:عنان)201(
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هدمفيالأثرأكبرلهاكانهامةجوانبفيفثملأنهإلاالمنصور،والدهسياسةالمركزية

يخالفلمعامرأبيابنالمنصوربنالملكفعبد.الأندلسفيالسياسيالعامريينتراث

والدفاعالنفوذمناطقعلىوالحفاظالمغرباتجاهالمركزيةالدولةسياسةأووالدهسياسة

ذلك.الأمرتطلبماحتىعنها

والوفاقالحربيالصراعبينتتراوحالصصماليةالإسبانيةالممالكمعالعلاقةوظلت

العصر)!ها(.ملوكبعضىمحالوديةالعلاقةاستمرتكمابالحذر)301(المشوب

علىللاستحواذوتسابقهمالدولةرجالكبارتناحرهيعهدهفيالبارزةوالظاهرة

عنبعيدةبأمورمشغولأعامرأبيابنالمنصوربنالملك.عبدفيهبدأوقتفيالسلطة

أحدسعيدبنوعيمىالصقلبيكطرفةموظفيهلكبارسلطاتهبحضففوضالدولةمصلحة

حتىالصلطاتأهمعلىللسيطرةالطرفينتسابقإلىالتفويض!هذاوأفضى،وزرائه

وإذا)؟ها(،مختلفينوبالجاهينمتنافرتينشخصيتينخلالمنتتحركوكأنهادولتهبدأت

بنالملكعبدلدىبهسعىسعيدابنالوزيرف!نعهدهبدايةفيالغلبةطرفةاستطاع

تسلطبخطورةالملكعبداقنعحتى،عديدةأموراعليهوحسبعامر،أبيابنالمنصور

خططنجحتوهكذا(.1هـ)ص493سنةالثمرقيةالجزائرإلىنفيالذيالصقلبيطرفة

المفوضالوزيروأصبحمرموقةمكانةفيبؤامنافسيهأقوىعلىبالقضاءسعيدابنالوزير

بدورهسعىحينعليهنقمةالسلطاتنلكأصبحتحتى)!ا(،الدولةأمورمعظمفي

وقدالبلاد،علىخليفةالأمريينالأمراءأحدوتولية،الحكمنظاملقلبالئامرإلى

.801(793))سنةبالأعدامأعوانهوعلىعليهفحكمتنفيذهاقبلالمؤامرةكشفت

توفيأنإلىسنواتسغالحجابةفيعامرأبيابنالمنصوربنالملكعبداستمر

،سنجولالملقبالرحمنعبدأخوهالحجابةمنصبفيعنهوناب.9001xهـ/3يوسنة

الملكعبدأخوهتركهالذيالفراغتملأأنيمكنالتيالشخصيةالرحمنعبديكنولم

وأخيهوالدهسياسةفخالفعصرهوبدأوالتهور،الذكاءقلةعنهعرففقدالمظفر،

301(

)"أ

501(

601(

(701

ا80)

وقلاعمدنباتجاهغزواتبمالملكلعبدعذاريابنوأحص.بعدهاوما/33:عذاريابن

الشمالية.الإسبانيةالمحالك

.3/01:عذاديأبن

.05:ا4!ق:بسامابن

./326عذاريابنتوينظر.52:جا4قالذخيرة:بسامابن

بعدها.وما3/27:عذاريابن

.3/31:المغرباليانفيذلكتفاصيل
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حتى،إليهوالترددهلازمتهفيوأفىطالمؤيد،هشامعليهالمحجورالخليفةمنبالتقرب

التيالقرطبيةالعناصرمنالكثيراستنكارأثارمما،المأمونبلقبالخليفةعليهأنعم

الرحمنعبدمنيروالمالذيالوقتفياللقبهذامتحمعنىعنتتساءلبدأت

التكريم.هذامثلعليهايستحقعامةخدمةأوعملأيسنجول

الحهدولايةشنجولالرحمنعبدبتولية91()خلافيمرسوماللقبهذاأعقبثم

القرارلهذاوكان،)011(البلادفيالطوائفوزعماءالدولةرجالكبارأمامالمرسوموقرأ

المروانيونفبدأعامةبصورةوالدولةخاصةبصورةالعامريينكيانعلىالخطيرةائاره

أهدافهم،لتحقيقالظروفأمئلواستغلالالحكمنظامقلبعلىبالحملوالاهمومن

العاصمةوخلو)111(،قشتالةلحربسنجولالرحمنعبدخروحعندالفرصةوسنحت

المقلبالناصرالرحمنعبدحفيدهشامبنمحمدفثارالنظاميةالقواتمعظممن

الخليفةقصرعلىوسيطر91هههـ/993سنةالاخرةجمادى16في)182(،بالمهدي

أتمالذي،مكانههشامبنمحمدليتولاهاالخلافةعنتنازلهأعلنالذيالمؤيد،هثمام

المهاجمونيبقلمحتىوأحرقتخزائنهاونهبتفاستبيحتالزاهرةمدينةعلىالسيطرة

.المذكورةالعأمريةالمدينةوذخائرلعمائريذكرأثرعلى

قلعةإلىبقواتهارتد،شنجولالرحمنعبدإلىالانقلابأخباروصلتوعندما

نداءاتهلكنالمؤيدهثامالخليفةنصرةإلىودعاالعهد،ولايةعنتنازلهوأعلن،رباح

أمرهوانتهىجندهمعظمعنهتفرقعندمايدهفيفأسقطجدا،مضأخرةكأنتداجراءاته

نفسها)114(.السنةفيبالإعدامأخيرأ

تولىفقد؟متوقعةتكنلمبسرعة،العامريةالدولةعلىالستارأسدلوهكذا

أكثرتمضولم،الدعائمموطدةالنظاممححكمةوالدولة،الحكمشنجولالرحمنعبد

/4:خلدونابن:وينظر.أو:الثانيالقسم-اياعلامأعمال/كهـ،3:المغربالبياننينصه)901(

14.ووأ48

148./4:خلدونابن47،/3:عذاريابن)011(

شتاةكانافالوتت،الحملاتهذهلمثلملائيةيخرمناخيةظروففيسنجولالرحمنعبدخرج)111(

تركبحدماليهالمقرلننصحالى)ضافة،القثتاليةالأراضيفيالقواتبتوغليصمحولاقاسيأ

ثورتها.لإعلانتستحدالمناوئةالحناصرفيهبدأتوتتفيقرطةالحاصمة

الوفلروبمساعدةالحكمنظاملقلبمؤامرةدبرعندماالمظفرالملكعبدعهدفيوالدهقتل)112(

سحيد.بنعيسى

.4/914:خلدونابن؟3/924:عذاريابن)113(
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عامرأبيبنمحمدالمنصورشادهالذيالشامخالصرحذلكانهارحتىأسهرثلاثةمن

الأندل!)114(.بلادعمومعلىوالرخاءالأمنينشرعاماوثلاثينخمسةولبث

يأتي:بماالعامريةالدولةانهيارفيالجوهريةالأسبابوتتحدد

الأندل!علىعامرأبيابنالمنصورفرضهالذيالقاسيالتسلطيالنظام-ا

.بعدهمنالرحمنوعبدالملكعبدأولادهعهدفيالنظامهذاوأستمرار

وإجبارالسلطانيةالألقابنيلإلىوسعيهسنجولالرحمنعبدسباسةسوء-2

بذلك.الخاصةالمراسيماصدارعلىالمؤيدهشامالخليفة

فيالوقعأأسوألذلكوكانالعهد،ولايةاكتصابعلىالرحمنعبدتجرؤ-و

.(11Sالثرعية،)وحقوقهاالخلافةسعائرتقديسعلىجبلواقومنفوس

.2/638(عنان:114)

2.628/:عنان1(1)5
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ا"لئأئألزإص!

الأندلسفيالخلافةسقوطالأولالفصل

الطوائفدويلاتعنعامةفحرةالثانيالفصل

الموحدينوعصرالمرابطينعصرالثالثالفصل-أ

مرابطيةولايةالأندلس-أ

موحديةولايةالأندلس-ب

غرناطةممل!ةعصرالرابعالفصل-2

غرناطةسقوطيجدالمسلمونالخامسالفصل-3
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ألمضكبه!ؤل

الخلافةسقوط

الدولةأسلابعلىالحصولتحاولالمختلفةالقوىبدأت،الخلافةالمهديبتولية

هناكوكان،الخلافةفيالثمرعيالحقأصحابانهميرونأميةبنوكانفقد،المنهارة

البربروكان،المرتزقةالجنودمنومواليهاالصقالبةمنوأنصارها،العامريةالدولةصنائع

زعمائهممنالعديدواستقرعامر،أبيابنالمنصورعصرأواخرفيعددهمتضخمقد

علىونصروهالمهديساندواالذينقرطبةأهلمنالعامةقوةإلىإضافة،الأندلسفي

منكثيرفيالمهدييتمكنولم)1(،والنزعاتالأهواءكثيرةالقوةهذهوكانت،خصومه

استنكارمثاركانتأعمالابدأواالذينزعمائهمجماحكبحأوعليهاالسيطرةالأحيان

قرطبةالعاصمةوأصابواالخطر،إلىالبلادأمنعرضوامابعدالبلاد،فيالقوىمعظم

والدمار.الخرابمنبمزيد

:عذاريابنقولحدعلىتقومالمهديهشامبنمحمددولةوكانت

والئجربة،الدربةأهلالسلطاناجنادبهاعورضالمحشودةالعامةمنجنود9على

علىكلههذاوجرى،وقماءةهجةالعينتقتحمأضدادهمونصب،جلةوزراءونكوب

.")2(-..وكنافينوخرازيلنحجامينالحامةأراذلمنرجلاعشربضعةبدي

المؤازرينمن-رأيهحسب-كانوالأنهمالبربرباضطهادهعصرهالمهديبدأوقد

إلىوسعى،إليهالدخولعندزعمائهمعلىوضيقمعاملتهمفأساء،العامريةللدولة

بعضنهبعلىالعامةمنالغوغاءسجعمما،سببلغيرأولسببمكانتهممنالحط

حاولتالسلطةأنمنقيلمماالرغموعلى،حرماتهمعلىوالاعتداءممئلكاتهم

بنلزاوياعتذارهاوقدمت،عليهاالقائمينومعاقبة،الأعمالهذهمثلعلىالسيطرة

)1(

)2(

.643،ك!/22:الإسلامدول:عنان

.3/74:المغربالبيان
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جانبيأمنوالمهؤلاءأنإلاالبربر،زعماءمنوغيرهماماكسنبنوحبوس،زيري

طارىء.لكلاستحدادالهااحتاطواخيفةوأنصارهالمهديمنيتوجسونوبدأوا،السلطة

العاصمةعنالصقالبةالفتيانمنكبيرةأعدادإجلاءأيضاالمهديأعمالمنوكان

مدينةصاحبواضحالفتىمنهمواستثنى،السرقيةالأندلسمناطقإلىفلجأوا،قىطبة

ولايته.علىالمهديأقرهالذيسالم

إلىنقلثمأولاالقصرفيسجنالذيالمؤيد،هسامالخليفة)جراءاتهأصابتكما

سعبانمنوالعثمرينالسابعاليومفيموتهمصةذلكبعداصطنعثم،الحاصمةدورأحد

هـ.93وسنة

هشامبنسليمانعهدهوليسجنعندماكثيراالعنيفةسياستهفيالمهديوتمادى

أحالهمجنديألفالسبحمائةيقاربماالجيشمنوسرح،الحربالزعماءوبعضر

)3(.والشغبالتوترعناصرمنعنصرافأصبحوا،أرزاقهموقطعمناصبهممنجميعأ

قام،قرطبةفيالبربرأصابالذيالعنيفوالاضطهاد،السيئةالأحوالاهذهوأمام

البلادعلىخليفةنفسهواعلنهـ،993سنةسوالافيبانقلابهالناصربنسليمانبنهشام

تعضيدأمامأحبطانقلابهأنإلاأحرزهالذيالنجاحمنالرغموعلىبالرشيد،ولقب

سليمانبنهشامعلىوقبض،خلافتهعنالدفاعفيواستماتتهم،للمهديالقرطبيين

جميعا)4(.إعدامهموتمعاضدوهمالذينالزعماءمنواخرينبكرأبيوأخيهوولده

البربرجميعاستهدفتالمدمرةالشغبأعمالمنحالةقرطبةالحاصمةوعمت

وقد.منهمكبيرةأعدادالشغبذلكضحيةذهبثحتىتمييز،دونفيهاالساكنين

لقيادتهمالأمويينالأمراءأحدواختيار،قواهمتوحيدإلىالبربرالأعمالهذهدفعت

المستحين)3(،الحكمبنسليمانعلىالاختيارفوقع.قرطبةخليفةالمهديبهلياهضوا

السيطرةفتمتالحجارةواديإلىمنهاخرجثم،لهقاعدةرباحقلعةمناتخذالذي

منعالصقلبيواضحوحاولتركها،ثممدةسالممدينةوحاصر)6(،عنوةعليها

)3(

)4(

)3(

)6(

5!ي.-2/642:الإسلامدولكالأ،يظر:

4.015/:خلدونابن،3/81:عذاريابن

بنثامانقلابفشلبعدالفرارمنتمكنالناصرهالرحمنعبدبنالحكمبنسليحانمو

لجمان.

...عليمافأبواللطاعةيدعوهمالحجارةواديأهلسليمانكاتب:3)/3:المغربالبياننن

عنرة.دخلهاحتى
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أميرفاوضا،خيرولكنالشيء،بعضونجح،المستعينقواتعنوالمؤنالإمدادات

ثروطمقابليعانيهالذيالحصارمنأنقذهاتفاقامعهوأبرمغورسيةسانشوقثمتالة

المستعينقواتبينالقتالهـوقع993سنةمنالحجةذيوفي)7".قشتالةأميرفرضها

قلعةاوالنهرقلعةمنمقربةعلىشرنبةيسمىمكانفيالصقلبيواضحوقوات

تلاحقه)8(قرطبةالعاصمةإلىوارتدادهالصقلبيواضحبهزيمةانتهى،الحاليةهنارس

31فيودخولهاقرطبةمدينةاجتياحمنعنيفةمعركةوبعدتمكنتالتيالمستعينقوات

نفسهالمستعينسليمانوأعلنيوهام)!(،،اولتشرين5هـ/004سنةالأولربيع

)15(.الأندلسعلىخليفهب

العدةيعدالمدينةهذهمنوبداطليطلةإلىالهربمنتمكنفقدالمهديأما

فشللكنهالمهديمساعي)جهاضالمستعينوحاول،الضائعملكهبهيستعيدلهجوم

سالم.مدينةأمامنفسهالفشلولقي،المهديبطاعةتمسكتالتيطليطلةمدينةامام

الأحواللسوءنتيجةقرطبةالعاصمةإلىبهاوالعودةقواتهسحبإلىفاضطر

منوتمكن،لصالحهتوظيفهامنتمكنظروفاللمهديماانسحابههيأوقدالجرية)11(.

الصقلبيواضحمفاوضةإلى)ضافة،لدعوتهالموالينالأنصارمنيمكنماأكبرجمع

لإمدادهمأورخل)12(مقاطعةأميرارمنجولوأخيهالثالثرامونبرسلونةلأمير

ثروطمقابلالمهديقواتمساعدةعلىالمذكورانالأميرانوافقوقدا")3بالمرتزقة

(.1431مضطرالمهديوقبلها،الصقلبىواضحعليهاوافققاسية

3/66.:عذاريابنينظر:الثغر(مدائنمناحبإماقثشالةلأميرتليهمفها()7

.!2/:عنان؟3/87تعذاريابن)8(

الحاثية018اسبايأ؟فيالعربتارلخ،الصوفي:ينظر.منتئىيمىمكانفيالمحركةوتحت()9

.2646/:عنان،)1(رقم

36.43&:1جأ،ف:بسامابن)15(

.42:المحجب،المراكي39؟/3:عذاريابن)11(

ابنذكرو/33:المغربالبيانوفيك!/26:عنانأوقارن291:السابقالمصدرةالصوفي)12(

المرتزقة.جندهمنكب!يرعددمعقتلوتدارمقند،باسمملكهمعذاري

.فارسالافنعةبحدودكانوا)13(

منولجنردهمبوميا،ا،جرينمنلكلدينارمائةبلغبدفعال!هدييتعهدأن:الثروطهذهمن()14

تكونأنمعهبقانهمفترةطلةويتعهد،اليوميةمؤوننهمىال)ضافة،اليومفيدينارينالمرتزتة

ضداعمالمنياتونفيهماعليهمأحديعترضولا،لهمخالصةعلبهابحصلونالتيالننانم

البردر.
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مكانفيالطرفينبيناللقاءوقعأم515،مايسهـ/"4سنةسوالمنتصفوفي

المستحينسليمانئوقعالبربر؟قواتوارتدادالمحركةاواراشتدادومع4(،البقردعقبة

وبشدةالكرةأعادتالبربرقواتولكن)"أ(؟بنفسهنجاةالميدانمنفهرب،الهزيمة

إلىذلكبعدوارتدوا،الفادحةالخسائربهاوأنزلت،المهديقواتصفوففخرقت

المهديليدخلها،ارهواديباتجاهالعاصمةوأخلواأموالهموحملواذويهموأجلواقرطبة

)17(.الثانيةللمرةخلافتههـدحلن

نهرعلىارهواديعندبهمفاصطدمالبربرملاحقةعنيكفلمالمهديولكن

إلىبفلولهوارتداده،بهزيمتهانتهتسديدةمعركةالطرفينبينودارتالكبير،الوادي

اسمرتفقد،المهديمكانةعلىالسلبيةاثارهالإنكسارلهذاوكانقىطبة)!ا(؟العاصمة

معبسكانهاالأحوالوضاقتوالاخر،الحينبينالعاصمةنواحيعلىتغيرالبربرقوات

مناسبةفرصةالظروفهذهفيالصقلبيواضحوجدوقد؟وبطانتهالمهديسياسةسوء

يذفيالمهدياغتيالعلىالصقالبةالفتيانبعضمعفتعاقد،المهديمنللخلاص

الملا)02(.أمامبيعتهوأعلنواالمؤيد،الخليفةوأعادواهـ)وا(،"4سنةمنالحجة

يومثدوكان...والأحداثالخطوبمنسلسلةبعدالخلافةالمؤيدهشاماسترد!وهكذا

صبياالخلافةوليمذعليهمضىقدوكان،عمرهمنوالأربعينالسابعةنحوفيكهلأ

الأحداثمنطائفةالأندلسشهدتالفترةتللتوفيعاما،وثلاثونأربعةمرةلأول

قبل،"21(.منمثلهاتشهدلمالجسمام

وبدأوا،الجديدةللسلطةالولاءرفضواالبربرمنوقواتهالمسنعينسليمانولكن

العاصمةأطرافعلىالمرهقةغاراتهمفبدأت،السابقسلطانهملاستعادةخطةينفذون

فىالأمنوانفلت،الإفتصاديةمواردهاالبلادفقدتحتى)ث!(.الأخرىالمدنوبعض

عمومها)ك!(.

)!5(

)!6(

7(1)

)!8(

)91(

()02

21()

)22(

)23(

البقر،.أدار42:،للمراكي،المعجبوفي.قرطبةشمالكمعرينمسافةعلىحصن

.3/59:عذاريماابخا

4/0.15:خلدونابنو،/33:عذاريابن

.115:ا،علامأعمال،الخطيبابن،69،وو/3عذاريابن

.42:المرافي/3،001:عذاريابن(45:اقاج:بسامابن

./3001ةعذاريابن45،أ:قاج:بسامابن

.2/94:الاصلامدولا:عنان

الأندلسية.والكورالمدنمنوغيرهاالخضراءوالجزيرةوالبيرةهالقةمدينة؟مثلامنها

843:المراكي؟بعدهاوها3101/:عذاريابن
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المدينة،لصمودالمعززةالأساسيةالمواردفيالشديدوالنقص،الأحوالسوءومع

الدعوةكانتبلوالسلام،الصلحدعاويلكلالمطلقورفضهمقرطبةأهلعامةوتعنت

غيرالعنفأعمالمنأنواعافيهمتثيرالمتنازعةالأطرافبينوالتصافيالصلحإلى

فيبقاءهأنالصقلبيواضحأيقنفقد)24(،الوساطاتأبوابجمبعسدتحتىالمسوغة

أمرهلكنسرا،مغادرتهافحاول،عواقبهتحمدلامجهوللمصيرانتظارهيعنيالعاصمة

)كر(.واعدامهأموالهتصفيةوتمت،عليهفقبضالجند،كبارقبلمنافتضح

المستعينقواتاجتاحتم1301مايى3!هـ،سنةسوالسهرأواخروفي

نفسهوأعلن(،)6وقتلهالمؤبدهشامالخليفةعلىوقبصز،عنوةودخلتهاقرطبةالعاصمة

المضطربةالحكومةسؤونبتنظيمسليمانوبدأ"27(؟الثانيةوللمرةالأندلسفيخليفة

نفوذوقصر،الدولةعرىوتفككت،النواحيجميعإلىسرتقدالفوضىأوكانت

)الخلافة(إلىسليمانرفعواالذينالبربروقبضيجاورها،ومأقرطبةعنإلاالحكومة

ورأى.المهمةالمناصبوسائر،والوزارةالحجابةمناصبفتولوا،الحقيقيةالسلطةعلى

كوريقطعهمأن،أخرىجهةمنقىطبةعنلهملىابعادأ،جهةمنلهمإرضاءسليمان

ولاية،زيلريبنيوزعماءهاصنهاجةقبيلةفأعطى،رئيسةقبائلستوكانوا،الأندلس

جيانولايةيفرنوبنيبرزالوبنيالبلاد،جوفيمغراوةوأعطى)غرناطة(،البيرة

التجيبييحيىبنالمنذروأقرومورور،شذونةمنطقةوازداجةدمروبنيوتعلقاتها،

.،...المغربثغورالأدارسةحمودبنيوولى...الأعلىوالثغرسرقسطةولايةعلى

وليفقد،ذلكبعدالبلادأحداثفيلدورهمالصنهاجيينحمودبنيأمرهناويهمنا

سبتةمدينتيحمودبنعليأخوهووليالخضراء،الجزيرةعليبنحمودبنالقاسم

الأندلسبلادأولالخضراءوالجزيرةالمغربأمرالصنهأجيينحمودبنيوتولية،وطنجة

مبلفهحمودبنبعليالطموحبلغفقد)92(،دولتهوأذهبتالمستعينعلىح!بتسقطة

;42)

)25(

)26(

)27(

)28(

)92(

117:الأعلامأعمال:الخطبابن

.3/501:عذاريابن

احدفينترةأخفاهالمستعينأنيذكرنبحضهاالمؤيد،هاممصيرالىالروأياتبحضتسير

الفرارمنتمكنهثمالقصور،أحدفيمجنهالىاخرىونشيراحد،علمدونقتلهئمالفصرر

.هناكالأجلوافاهحتىالمريةالى

151./4:خلدونابنا3/113:عذاريابن

2،633.654/:الإسلامدول:كنان4ينظر

.3/114:عذاريابن180:اجق؟بسامابن
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الحقيقةفيهمأفرادفيهاتقلبمابعدالسلطةقمةيرومالمستعينالخليفةعلىفقام

منها:وعواملاسبابذلكعلىساعدتهوقد،منهكفاءةأكئرليسوا

كتاباذلكلإثباتواظهر،بعدهمنالعهدولاهالمؤيدهشامالخليفةأنزعمه-ا

مبلمنقرطبةمدينةحصارفترةخلالاليهارسلهقدكان،هشامالخليفةإلىنسبه

علىالشرعيةلإضفاءكافياالمزعومالكتابذلكحمودابنوعد3(،"هوقواتهالمستعبن

3(."ابالخلافةومطالبتهخروجه

لابنواسحاالمجالفسحمتحددةموىبينالسلطةوانتشارالبلاد،وحدهتمزق-2

واستسلاب،السلطةقمةإلىالوصولمناليهيصبوكانماينفذلكيحمود

القبائلأقوىمنقبيلةهـدقود،مشهورةعائلةإلىينتميكونهإلىإضافة،ى)2الخلافة

زناتة.قبيلةوهيالبربريةالحربية

المغربأمرولاهعندماالمستعينالخليفةلههيأهمهممساعدعاملوثمة-3-

هذهبسوءالمؤرخينمعظمتنبأوقدالخضراء،الجزيرةالقاسمأخاهوولى،العربي

.33()دقيقةمراجعةدونالمستعينأمضاهاالتيالسياسة

ورئيسهمالصقالبةومنهمالمؤيدهشاممعالمتعاطفةالقوىجميعودكسب4-

ويناهضالمؤيد،هشامللخليفةيدعوكانوالذيالمريةمدينةعلىالمتغلبخيران

الخليفةعلىللقيامالمناسبالجوحمودابنخلقوهكذاالمستحين)34(.الخليفة

وسارالخضراءالجزيرةونزل،سبتةمدينةمنفعبر،لهالظروفمساعدةمعالمستعين

قواتمعالتقىحيث،قرطبةالعاصمةباتجاهالكورزعماءمنإليهانضمومنبقواته

ابنودخل،المستعينخسرها،سديدةمحركةالطرفينبينودارتظاهرهافيالمستعين

.1601xهـنموزه74سنةمحرممنوالعشرينالئاهنفيقرطبةحمود

منأنقذني:فيهيقولالحكمبنهامالىنشهكتابأ"أخرج:والنص116.:عذاريابن:ينظر()03

)2(رقموالحاشية237:والصوفي،مه:والمراكشي.،عهديوبيوأنتوالمستعينالبرابراص

حمودابنخاطببالهلاكسعرلماالمحجوبهصامأانيقال:الخطيبابنويقول5:والنص

.،...بحهدهاليهويفضبثارهوالطلبدمههـلفلدهيحتنصرهبة

7.23:الصوفي()31

658.:عان)32(

عبق.فيما()92رقمالهامشنر:)33(

.18الأعلاآ:أعمال؟الخطبابن؟3/116؟عذاريابن)34(
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الذينالحموديينالخلفاءسل!سلةتبدأانفأالمذكورالتارلخفيالمستعينوب!عدام

وأولهم:الأندلسحكموا

بعدهتولىثمأم)35(180هـ/804سنةمقتلهقبلسنةقرابةوحكمحمود،بنعلي

413/-)412حمودبنيحيىئمم(2101ه!/-412)8حمودبنالقاسمأخوه

.أم(ه22

انتهتعهدهوفيم(،4142301&--/-)413الثانيةوللمرةحمودبنالقاسمثم

خلفائهم:واول؟أخرىمرةالأمويةالأسرةالىوانتقلت(،36)الأسرةهذهخلافة

التيالسنةفيمتلوقد،بادثهالمستظهرالملقبالجبارعبدبنهشامبنالرحفنعبد

بنالرحمنعبدبنمحمدأعقبهثم.هام41424/سنةأي-الخلافةأمرفيهاتولى

ام)37(.250هـ/416سنةمقتلهحتىواستمربافهالمستكفيالملقبالناصربنادلهعبد

شهم:وتولاهاالحموديةالأسرةالىالخلافةعادتثم

مرةاميةبنيإلىلتعودالأسرةهذهنجمأفلثم،الثانيةللمرةحمودبنيحيى

وقلةاعمالهمندرةامامألقابهموثقلت،الشخصياتتلكالناسملحتى،أخرى

3101سنةفيالأمروانتهى،تدبيرهم _/ 422mاخربادثهالمعتدالثالثهشامبعزلم

الأمور،)قرارعنعجزتأنبعد،الأندلسعننهائياالخلافةوالغاء،الأمويينالخلفاء

مدنبقيةفيالسلطاتتلكاقرارعنناهيك،قرطبةالعاصمةعلىسلطانهاوفرصل

الأسواقفيالبريد)ومشى:السلمانيالخطيبابنقالوفي؟الأخرىالأندل!

أحد،)38(.يكنفهمولاأميةبنيمنبقرطبةأحديبقىلابأنوالأرباض

)الحاديالهجريالخاس!القرنمنالأولالنصففيالأندل!،انحدرتوهكذا

البلادوالت،والفوضىالتمزقمندركإلىالعربيةالخلافةسقوطعقب(الميلاديعشر

جنربا،طارقجبلمضيقإلىشمالادويرةضفافمنإتمتدموحدةوحدةكانتانبعد

)الأطلسي(المحيطشاطىءحتىشرقأطركونةومنالمتوسطالبحرساطىءومن

حاكممنهاكلعلىيسيطرمتخاصمةومدنوولايات،ممزقةأسلاءالىكرباإ)93(.

.151:الخطبابن؟3/122:عذاريابنم!ا،ا:اجق:بسامابن)35(

136.:الخطببابن؟151316،ا:اجق:بسامابن;36(

.135:الخطيبابن43،ور48j53ا:اجق:بسامابن)37(

.913:الأعلامأعمال)38(

93X;676.:عنان
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كلها.البلادسملالذيالصراعميدانإلىنزلت،أسرةزعيمأو،متغلبأو،سابق

بعدوتمكنهمالأندلسإلىالمرابطيندخولحتىعاماثمانينقرابةالحالةهذهواستمرت

الثصماليةالاسبانيةالممالكبوجهوالوقوفالبلاد،وحدةاستعادةمنمضنيةجهود

وحضارتها.عروبتهامعالمكلعلىوالقضاءالبلادغزوإلىالساعية

ندرجأنيمكنالأندلسعلىتوالتالتيللأحداثالسريعالعرضهذاوبعد

الاتي:الئحكلعلىبالأندل!الأمويةالخلافةسقوطإلىأدتالتيالأسباب

المناسب:الوقتفيالحسمعلىالقادرةوالأداةالقائد،غحاب-أ

إلىأدتالتيالأصليةالأسبابمنالحسمعلىالقادرةوالأداةالقائدكيابإن

السبببهذافلاحقةالأسبابمنذلكعداوما،الأندلسمنالأمويةالخلافةزوال

منمتكاملوبناءالرجالمنخاصنمطالأندلسفيالمطلوبفالقائد.باخرأوبث!كل

المقتدروالوعيالشاملةالنظرةمنمتكاملوبناءالإقتحاميةوالمقدرةوالفروسيةالعصامية

،الأزماتتوجدحيثيولدالرجالمنالنمطوهذا.القراراتخاذفيوالسرعةالمباخ

فهوثمومن،يعرفهالكلوكأنيبدوالميدانفييغلهروعندما،المصيريةوالتحديات

امتلاكهابعد،للدولةالمركزيةالأهدافاتجاهفيالأدواتتوجيهعلىالقادروحده

اخر:وبمعنىعنفوانا،وأكثرأقوىبتحذ،التحديعلىالردفيالفاعلةالقدراتلجميع

،الأحداثمعالتفاعلعلىقادرينرجالإلىتحتاجكانتالفترةهذهخلالالأندلس)ن

مجدهابانيالناصرالرحمنوعبد،الدولةمؤسسالداخلالرحمنعبدطرازمنرجال

.والحضاريالسياسي

الزمنية:والسلطةالروحيةالسلطةبينالفصل-2

والروحيةالزمنيةالسلطتينبينيجمع،خليفةأوأأميرالأندلسفيالحاكماستمر

الملك)عبدبعدهمنأبناؤهثمعامرأبيابنالمنصورالحاجبسيطرأنإلى

الزمنيةالسلطةفانتزعواالمؤيده!ثمامالخليفةعهدفيالأهورمقاليدعلى(الرحمنوعبد

مقدمةالفصلهذاوكان،الأصلفيلهمعنىلارمزمجردالخلافةوتركوا،لأنفهسم

توليتهعلىالمؤيدالخليفةسنجولالرحمنعبدأجبرانبعدسيمالاالخلافةلنهاية

الفتندوامةإلىالبلادوقادعنيفاهزأالأندلسهزخطير،أمروهو،بعدهالعهد

)ه4(ءالأصليةمضامينهاهنأفرغتالتيالخلافةنيلإلىالطامعينكلوتسابقوالحروب

.253:ديلعباا(!ه)
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الأندلس:فيالإجتماعيةالتركيبة-3

بربر،وبعضهمعرببعضهمالسكاذامنمتنافرةأخلاطأيؤلفونالأندلسJAIكان

هذهمنكلوكانيهودأومستعربونوبعضهممولدونوبعضهم،صقالبةوبعضهم

الغالبالعنصرأنفنرى،خاصةعمرانبةبؤراتفيالصمكنإلىميالأالبشريةالعناصر

والعنصر،المولدينمنوطل!يطلة)ثمبيليةعلىالغالبوالعنصر،العربمنقرطبةعلى

أهلميلفيالكبيرأئرهلهذاوكانالبربر،منومالقةوقرمونةغرناطةعلىالغالب

القوةباستعماليقضيكانمما،المركزيةالسلطةعلىوالخروجالاستقلالالىالأندلس

للأميرتكفللاوحدهاالقوةكانتفقدذلكومع،السياسيةللوحدةلازمةكوسيلة

الرغبةلأن،الحزميصطنعأنالحاكمعلىلزاماوكانالبلاد،سالرعلىالسيطرةالحاكم

عندالحساسيةمننوعاهناكتجعلكانتالدولةجسمعنوالانسلاخالاستقلالفي

استبدادامنهلمسواكلماعليهالثورةإلىلدفعهمكانت)نهاثم،الحاكم)زاءالرعية

لهم)41(.معاملتهفيتعسفأأوالدولةبشؤون

الشمالية:الإسبانيةالممالكوملوكبأمراءالاستعانة-4

الإسبانيةالممالكوملوكبأمراءالأطرافاستعانةإلىوالفتنالمنازعاتأفضت

مثلمنحتفقد،المهمةالحدوديةوالمدنالحصونبعضعنالتنازلمقابلالشمالية

معيقاتلونكانواالممالكهذهجنودمنمئاتمقابلالمتنازعينقبلمنالحصونهذه

تنازلسابقااليهاسرناالذيالنزاعفترةوخلالالاخر،الطرفضدذاكأوالطرفهذا

المهمةالمناطقمنوغيرهااستبينوسنت،وأوشمة،غرماجحصنعنالمتخاصمون

السيطرةفياسنثنائيةجهوداعامرأبيابنوالمنصورالناصرعهدفيالدولةبذلتالتي

الممالكباتجاهالمتقدمةالعربيةللجيوشاستراتيجيةنقاطلأنهاعليها،والمحافغاة

الثمالية.الاسبانية

فيالأندلىتارلخ:بلراحمدوينظر؟34ا،ندل!:فيواثارهمالصلصون،سالمالعزيزعبد()41

بعدها.وما228،الهجريالرابعالقرن

223

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1هلمفئينإ!لث!فا

الطوائفدويلاتأهمعنعامةفحرة

وانقسمتالسياسيةوحدتهاالأندلسفقدتx,422سنةالأمويةالخلافةبسقوط

الطوائف(إدويلاتاسمالمؤرخونعليهاأطلقمستقلةصغيرةدويلاتاعلىالبلاد

وأنفوذ،صاحبأو)1(،قبيلةزعيمبينماوهم،الطوائفبملوكرؤسائهاويعرف

البلادحالةهؤلاءاستغلوقد،(3)قضاءسيخأو)2(سابقوزيرأوابكوولإحدىحاكم

هذهتأسيع!علىجميعاوعملوا،تواليهمالتيالمناطقعلىنفوذهمفبسطواالسياسية

عدةاعلىالإقليميةالناحيةمنالأندلسوانقسمت)4(،أسرهمفيعليهاوالحفاظالكيانات

وهي:البلادفيالطوائفدويلاتأهمفيهاقامتمناطق

الوسطى.والمماطقالمدنمنوأحوازهاقرطبة-

الأندلس.غربمناطقمنبهايلحقوما)سبيلية-

.بطليوس-

غرناطة.-

الأندلس.شرقالمناطقمنبهايلحقومابلنعية-

الأعلى.الثغرأوسرلمحسطة-

)1(

)2(

)3(

)41

غرناطة.:دهـللةمئل

مرطبة.:دهـللةمثل

.3/14:الإصلامدول،عان

بقولهالحالة!اص-باسبانياالخاصالق!م-الأعلامأعمالكتابهفيالخطيبابنيصور

اتتطحوا...نسبالفروصيةفيولاسببالامارةفيولا)رثالخلافةفيلأحدهملش..أ.

،القضاةوقدمواالجنردوجندو)وايامصارالعمالاتوجبواالكبارالمدائنواقتسمواالأمطار،

..6..الدواوينبأسمائهمودونتالثراءوأنشدهمالأعلامعنهموكتبتالألقابوانتحلوا
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الأوسط.الثغرأوطلي!طلة-

البليار.وجزردانية-

الطواثفإماراثمنأكثرأو)مارةإليهاالمشارالمناطقمنمنطقةكلوتضم

هذهواستمرت)؟(،العسكريةوالأهميةالسكانوعددالمساحةذاحيةمنوتتباين

الوحدة)عادةعلىجاهدينعملواالذينالأندل!المرابطيندخولحتىالدويلات

منسنفصلكماالآخرتلوالواحدةالكياناتهذهإنهاءطريقعنالبلادإلىالسياسية

.الدويلاتهذهأحوالعرضخلال

قرطبلأ:فيجهووبثيدويلةأ-

سنةالحجةذىفيبالثهالمعتدالملقبالثالثهشامالخليفةقرطبةأهلخلع

422A،تنصيبعلىواجتمعواأمرها)6(،صلاحمنيثسواأنبمدالأمويةالخلافةوألغوا

مجلسأبدورهفاختارقرطبةلحكومةرثيساجهور)7(بنمحمدبنجهورالحزمأبيالهزير

هذاخلالمنجهورابناستطاعوقد.المدينةفيالعلياالتشمريعيةالسلطةبمثابةعد

سياستهفحمدت،وواجباتهممسؤولياتهمأماموأفرادأزعماءالجميعيضعأنالمجلس

عرفتحتى)8(،الطامعينوتمردالمثافسينمنافسةحكومتهوتجنبتالأمورواستقرت

أمراءإليهيأويآمناحرماعهدهفيقرطبةوأصبحث)9(،الجماعةبدولةهذهحكومته

)15(.الأمينالملاذفيهفيجدونالطوائفوزعماء

قرابةيتبعهاوماقرطبةأمرتديرجهورابنبرئاسةهذهالجماعةحكومةواستمرت

بعدالانتعاشفيالإقتصاديةالحياةوبدأتوالأمنالسكينةفيهاسادت،سنةعشرةاثنتي

)11(.المنطقةبأمنالمتلاعبينعلىفرضتالتيالقسوهنتيجةأموالهمعلىالتجارأمنأن

)3(

)كاا

)7(

(8)

)9(

)15(

)11(

3/17.:الإسلامدول،عنان

!6.ص2أجق:بسامابن

لابن،الصلةفيترجمتهينظر-المئهررينعصرهثيرخعنواخذ34Xسنةجهورابنولد

131.:لئكوال

186./3عذاريابن35؟:الملتمىبغية،الضي:ينظر

الثاراتجبالحتىسمالأتمتدالأندل!منمتوسطةرتمةعلىسلطانهاتبطالدولةهذهكانت

المدنمنوتضمغرناطةحتىوجنولأ،اشجةحتىوكربأ،الكبيرالوادينهرمنابعحتىوسرقأ

.3/21الاسلامدولتعنان،وارجونةوالمدوروأبدهواندهجيانترطبةعدا

.35الطتس!:بجة،الضبي

3؟.ةالضبيي!6،ص2اجق:بسامابن
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عندمابالثهالمؤيدهشامالخليفةظهورأسطورةمنخاصموقفجهورلابنوكان

بني،مطامعبخطورةأحسحينماعبادابنأن)ذلكإسبيليةصاحبعبادابنأعلنها

بنيحيىأربنقهوحينماالخ!فةبثوبواتشاحهم،ا!ندلسجنوبيرئاسةفيحمود

الحموديين،أولئكدعاوىيدحضأنرأى،المتواليةبفاراته)المعتلي(حمودبنعلي

سخصابالفعلوأظهر،يمتلمحيالمؤلدهامالخليفةأنهـ)12(427سنةفيفأعلن

بذلكوبعث،)13(طاعتهفيللدخولالناسودعابالخلافةوبايعه،الشبهكلهشامايشبه

عامرأبيبنالعزيزعبدمنهموكان،للدعوهبعضهمفاستجاب،الأندلسرؤساءإلى

بنالحزمأبووالوزير،الشرقيةوالجزائردانيةصاحبالعامريومجاهد،بلنسيةصاحب

جهورأنوالظاهرالمؤيد،لهشامبالفحلقرطبةفيالبيعةوعمدت،قرطبةرئيسجهور

التيالبواعثلنفسوأقرهالها،استجابولكنهالدعوىهذهبصحةحقأيؤمنيكنلم

الحموديين")15(.خطردفععلىالعملوهوانتحالها،علىعبادابنحملت

أبيابنهإلىالأمرفصار435_سنةوفاتهحتىقرطبةحكمعلىجهورابنظل

الوليدأباولكن)15(،قرطبةأمورتدبيرفيأبيهسياسةاعتمدالذيجهوربنمحمدالوليد

الملك،عبدولدهوقدمالسلطاتممارسةعغالابتعادإلىعديدةظروفنتيجةاضطر

حكومةإدارةمنيتمكنبحيثوالسياسةالقدرةمنمستوىعلىيكنلمالمذكورولكن

السلطانيةالألقابإلىوسعىالدولةشؤونفأهمل،المطلوببالمستوى)16(مرطبة

حسنمنالرغموعلىالأمورمقالسدالسقاءبنيحيىبنإبراهيمأبيهوزيرإلىوفوض

وزادتهاأخرىمرةالمضطربةالأموروعادت455A(،17))سنةأعدمأنهإلاا،خيرتدبير

دونعليهاالسيطرةومحاولتهالسلطةفيالملكعبدلأخيهالرحمنعبدمنافسةسوءا

القواتأمرففوض،ولديهبينالسلطاتوتقسيمالمدخلإلىالوليدأبااضطرمما،أخيه

لمالتقسيمهذاولكنا".)8الرحمنلعيدالماليةالأموروفوضالملكعبدإلىالمسلحة

)91(،الجبريةالإقامةعليهوفرضالرحمنعبدأخيهعلىفقبضالملكعبدليرضييكن

.3/091عذاريابنعنوالتصويب426Xسنةالأ!لفي()12

عباد.ابنلدولةالتعرضكدذلكتفصيلصيأتي)13(

./324:عنان()14

ك!6.ص2اجق:بسامابن)13(

.3/935:عذاريابن()16

906.ص2اجقبامابنعباد،ابنمنبوضايةأعدم)17(

706.ص2أجق:بسامابن)18(

3.258/:عذاريابن)91(
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ذلكوتلتالداخلفيالأوضاعلسوءالإرتياحوعدمالاستياءمننوعاولدمما

ثمعليهوالاستيلاءالمدورلحصنالتعرضعلىطليطلةصاحبشجعتاضطرابات

وكانتعبادببنيالاستعانةإلىالملئهعبدفأضطرعليها،ل!ستيلاءقرطبةإلىالزحف

منقرطبةتخليصاستطاعواالذينعبادبنيولكن،ومودةصداقةعلاقات!اياهمتجمعه

إلىونفوهمجهوربنيعلىهـوقبضواكا24سنةعليهاواستولواعادوا،طليطلةحكام

الأربعينقرابةاستمرأنبعدلقرطبةجهوربنيحكمينتهيوبذلكسلطيش)02(،جزيرة

سنة.

عباد(:)بنواشبيليةدويلة-2

هونعيمبنعطافوجدهمالسحاء،ماءبنالمنذرإلىعبادبنيأصليرجع

التيالأسرمنعبادبنووكانالقحميري)21(بشيربنبلجطالعةفيالأندلسإلىالداخل

فيتقلبعبادبن)سماعيلأسرتهمفعميدوافرنصيببالأندلسالعربتاريخفيلها

فيالأمورعلىالسيطرةمنتمكنوقد،إشبيليةقضاءاخرهاعديدةسنينالدولةمناصب

إشبيليةأهلعمومارتضاهاالتيالسيطرةتلكالبلاد،أصابتالتيالفتنةإبانالمدينة

الرئاسةالمتصلالغربرجلبأنهوصفحتىعليهاسارالتيالحكيمةالسياسةبفضل

الفتنة.ووقت،الجماعةوقت

كانالذينحمودبنيعندمرموقامكانالهجعلتالرصينةعبادابنسياسة)ن

عبادبنإسماعيلاعتزلفعندما،إسبيليةمدينةوبينقرطبةالعاصمةبينيترددسلطانهم

بنمحمدالقاسمأبابالمستعليالملقبحموببنالقاسمقدم،سنهكبرنتيجةمناصبه

الدولةبهامرتالتيالظروفأنغيرالقضاء،منصبفيوعئنهعبادبن)سماعيل

الاستقلالإلىيميلونإشبيليةأهلجعلت،العائلةأفرادبينالصراعوسلبيات،الحمودية

قىربقرطبةالخلافةمنصبليتولىإشبيليةالمستعليغادرفعندمالذا،مدينتهمادارةفي

وعلىوجهائهامنمكونامجلساالمدينةإدارةوخولوا،استقلالهمإعلانالإسبيليون

ادلهعبدأبوالمشهوروالعالممريمبنمحمدأبوومعهعبادبنمحمدرأسهم

منالمستعليفمنع،التامالاستقلالباتجاهسلطاتهيمارسعبادابنويدأ)ء(،الزبيدي

أهلان25/و3المفربالبيانوفي4/915:خلدونابن،بحدهاوما6صها2ج.ق:بسامابن)02(

الرحمن.عبدواخيهالملثاعبدباعمالضاقوابحدهاالمدينةلدخرلصرأعبادابنكاتبواترطبة

.3/591:عذاريابن)21(

.3591/:عذاريابن،2/37اليراء:الحلةالابار،ابن()22
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لمحاصرةإشبيليةتعرضتوعندما)ثر(،قرطبةأهلطردهعندما)شبيليةمدينةدخول

منتمكنفقدذكيأ،مفاوضابوصفهعبادابنبرزهـ،414سنةحمودبنيحيىموات

وعدفقدخطر،أوضعفأيإلىومدينتهمركزهيعرضأندونحمودابنقواترد

له.ولائهيإثباتالمالمنمبلغوتأديةالخطبةفيلهبالدعوةالحموديالخليفةعبادابن

وقدالمدينةعنالحمرديينقواتخطرأبعادبهاقصدضروريةهذهحركتهوكانت

مدينةفيعنهونائبارئيسأبافرارهالحموديالخليفةمنمهمامرسومااستخلص

بأسرته،خاصملكتأسيسإلىيسعىعبادابنبدأالتاريخهذاومنذإسبيلية)24إ،

ملوكنفوذلتقليمضارلةأداةجعلها)ت(،لأهدافهمخلصةقراتتجميععلىويعمل

تلكومدنحصونمنضمهيمكنماضمإلىوالسعي،لاسبيليةالمجارهـلنالطوائف

تبعيتهمنويتحللنهائيأنفوذهمناطقعنالحموديينخطرعبادابنيبحدولكيالدويلات

بها،مامالتيالتوسحيةالأعمالولسوغالحكمفيسرعيتهوليعبت،)26(لهم)الاسمية(

بقيةودعا،إسبيليةفيخليفةداعلانهالمؤيد)27(،هشامظهورهـعن426سنةفيأعلن

جهوربنياعترافإلىالإسارةسبقت)وقدبه)!ر(،ل!عضرافالطوائفدويلاتحكام

مؤصسىعبادبنمحمديعدالأساسهذاوعلىانفأ(.ذكرتلأسبابهثمامبالخليفة

بنيسلطاناتخذيدهوعلى،مملكتهمورسومملكهم)ومنشىءالحقيقيعبادبنيدولة

الروعةمنغايتهالىبعدبصللملىان،العسكريةبالقوىالمدعمةالملوكيةألويتهعباد

الزعامة،صورةففطيتخذكانأنبعد،راسخةوراثيةملوكيةواصبح،والفخامة

أبيولدهالىبعدهمنالأمرالسنةعبادبنمحمدوبوفاة")!2(.القبليةوالرئاسة

الحديدأصابتقاسيةب!جراءاتعصرهبدأوفدالمعتضد،الملقبمحمدبنعبادعمرو

واعتمد،والدهعهدفيسكلالذيالرئاسةمجلسأعضاءومنهمالبارزةالشخصياتمن

)23(

)24(

)25(

)26(

)27(

)28(

(92)

:الأعلاماعمال،الخطيبابن2/37،البراء:الحلةالابار،ابن485،:ااجق:بامابن

177.

34-:المرأكشي91،:أج2ق:بسامابن

دوللاتصلىللتفوقاللازمينواللاحالحدةلهموهيأ،قواتهفيوالمرتزقةالمبيداستخدآ

.الأخرىالطوالف

33.:لإشيليةابصايارلخعبود،بنمحمد

أنهفادعواالمويدهامبالخليفةيعبيهالحصريخلفيدعىسخصأأظهرواعبادبنيانيقال

23.:المروسنفط،حزمابن:ينظرالمؤيد.ثامالخليفة

3.891/:عذاريابن،17:أج2ق،بامابن

3.و:الطرالفدول،منان
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يخشونهدولتهرجالوكباروزرائهفكاذ،والخارجالداخلفيأهدافهتحقيقفيالقوة

أسماءالمؤرخونلناسردوقد،الطوائفدوللاتحكاممنمنافسوهيخشاهكما

الهوزنيعمروالعالم1013')سماعيلولدهبينهمومنعهدهفينكبتالتيالشخصيات

نصيبالأندلسيالعلميالفكرتاهـلخفيلهممنوهوباعهوطولبعلومهاستهرالذي

.)31(وافر

لذلكوجدمامتىالطوائفدويلاتضربعلىتقومالخارجيةسياستهوكانث

منتمكنفقد،)سبيليةدويلةالىالأراضيضممنالمزيدلهتحققسانحةفرصة

فيشنتمربةككهـومدينة3سنةسلطيشجريرةومنهاالغربمدنمعظمعلىالسيطرة

الاستيلاءعديدةمراتوحاوليوو،35صنةوشلبك!هـ،3سنةلبلةومدينةالسنةنفع!

بعضعلىبالسيطرةفاكتفىمنها،يتمكنلمانهكهـهـالا2سنةمنابتداءبطليوسعلى

لها.التابعةالمهمةالحصون

الدهـللاتسائرعلىيقضيأنسنةعشريننحوفيعبادابناستطاعوهكذا

منالممتدةالأراضيعائرلثملدولتهوأصبحت،الأندلسكربفيالقائمةالصغيرة

ابنقرر،الواديهذاسرقتقعرقعةعداالأطلسيالمحيطحتىغرباالكبيرالوادينهر

حريةويمتلك،الناحيةهذهمندولتهيؤمنحتىحكامهامناستخلاصهاذلكبعدعباد

أركشهـوعلى457سنةرندهعلىفاستولى.)32(والشرقالشمالاتجاهفيالحركة

تدعبادابنهـوكان945سنةوقرمونةهـ،438سنةوموروربها،يلحقوماوسذونة

علىوقضى6ككووسنةالخضراءالجزيرةوهوالجنوبمنالأندل!بابعلىاستولى

فيها.ألحمودييننفوذ

ساسعةرقعةالقديمةالأندلسأراضيمنإتضمعبادبنيدولةأصبحتوهكذا

الواديشواطىءحتىشمالأالفرنتيرةوأرض،الجزيرةسبهمنالجنوبيالمثكتثممل

البرلغالجنوبحتىغربأالكبير،الواديمنحنىعندمنذلكبعدتمتدثمالكبير،

63.-61عبود:بنمحمد:ينظر()03

فيمتفننأكان...الهوزنيالرحمنعبدبنالحسنبناعمر204:بثكواللابن،الصلةفي()31

المعتفدمله...ضبطهوصحةفهمهثقوبمعوافر،بحظمنهافنكلمنأخذمد،الحلوم

ربيعهنبمتليلةكرةلأريعالسبتليلةبهودفنهب!شبيليةبقصرهظلمأمحمدبنعبادبايله

القحرداخلالترابع!وهيل،وقنصوتهبثابهودتهيدهقتلهوتاولهـ،لأ4ينةهنالاخر

./2923اليراء:الحلةالآبار،ابنايضأ؟هـشظر،.صلاةولاكسلكيرمن

كهـ.:الطوالفدول:عنان:ينظر)32(
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حيثمنوأغناها،الطوائفممالكأعظمضمتوبذلك،الأطلسيالمحيطوساطىء

بلغتها-التيالمكانةهذهيغشييكنولمالحربيةالطاقةحيثمنوأقواهاالطبيعيةالموارد

ملكمنموقفهاوهي.واحدةقاتمةناحيةسوىوالغنىوالقوةالفخامةمنإشبيلية

علىسيادتهيبسطأنإلىيطمحكان،القويالملكهذاأنذلك،الأولفرناندوق!ثشالة

فرائس،والتفرقالخلافمنيسودهاوما،الطوائفممالكفييرىوكانكلها،إسبانيا

وغزا،والرماةالفرسانمنكبيربجيشقثمتالةمنخرجم6201!مهـهـ/سنةففي،هي!نة

يذبنالمأمونملكهااضطرحتىوزروعها،سهوهاوخربفيهاوعاث،طليطلةمملكة

فغزاAc.يهـهـ5التاليالعاموفي،الجزيةبدفعيتعهدوأنالصلحيطلبأن،النون

المأمونحذويحذوأنعباد،بنالمعتضدأواضطر،داسبيليةبطليوسمملكتيأراضي

مشتالة،ملكمعسكرإلىبنفسهالمعتضدوقصد،الجزيةبدفحوالتعهدالصلحطلبفي

سانشوولدهوخلفهأعوامبثلاثةذلكبعدفرناندوتوفيولماشحخصياعهودهإليهوقدم

تأديتهافيواستمربأبيهأسوةالجزيةاليهيؤديالمحتضدكان،قشتالةمملكةحكمفي

دولحكامعليهادرجالتيالكبيرةالسقطاتمنسقطةيعدوعمله"33(.وفاتهحتى

إلىوتفرغوا،الشماليةإسبانياوملوكأمراءورضاءمحالفةإلىشصعواالذين،الطوائف

وضعفأ.إرهافاالأندلسفيالأمةتاريخليزيدواالدمويةنزاعاتهم

عبادبنمحمدالقاسمأبو:ولدهوخلفهأم60وهـ/461سنةالحعتضدتوفي

هـ)33(،462سنة)سبيليةدولةإلىقرطبةضمتمعهدهوفيبالمعتمد)34(،المعروف

الطرفينكلاالنزاعظروفواضطرت،غرناطةدولةمععضيفصراعفيالمعتمدودخل

،الأموالمنكبيرةمبالغلقاءالشماليةالإسبانيةالممالكوأمراءبملوكالاستعانةإلى

غرناطةحاكمبلقينبنادلهعبدفيهحاولالذيالوقتففي،إقليميةتنازلاتولقاء

ويرسلنفسهالمسلكيسلكالمعتمدنجد،السادسألفوفسوقث!تالةملكمعالتحالف

ويمنيهالمالمنكبيرمبلغمقابلالمساعدةطالباألفونسوإلىعماربنبكرأباوزيره

بماالحمراءالقلعةولألفونسوالمدينةقصةللمعتمدتكونبحيثواقتسامهاغرناطةبغزو

هجماتإلىغرناطةمدينةتعرضالحلفهذانتيجةوكانت.وذخائرنفائسمنتحويه

التخريبأعمالمنالمزبداقترافعلىقواتهوجرأت،السادسألفونسوبهاقاممدمرة

.48:الطوائفدول،عنانينظر،()33

.2/54اليراء:الحلةالآبار،ابنيضظر:صيرتهعن()34

925./3:عذاريابن()35
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هـ/!47سنةمحرمفيطليطلةبمهاجمةوقام.الأندلسيةالمدنضواحيمنالعديدفي

ساكنا،الطوائفدولتحركأندونغازيلافدخلهام8501

دفعتالأخرىالمدنبقيةلغزووتطلعاتهالسادسألفونسوبيدطليطلةسقوطإن

بالمرابطينالاستعانةإلىعبادابنرأسهموعلىالطوائفدولحكاممنالعديد

تنمدعلىعزمالمعتمدفإنالاستدعاءقىارعلىالحكامبعضتحفظومع،لنجدتهم

الجزيرةعنبالتنازلوتعهدالخنازير")36"،رعيمنخيرالجمال!رعي:بقولهمراره

8601rسنةنزلوهاالذينللمرابطينالخضراء --/ 947Aبدأالنزولهذابدايةومع

وإعادة،موقعةمنأكمرفيعليهوالانتصارالخارجيالغزومقاومةعلىالعملالمرابطون

دولةومنهاالأخرىتلوالواحدةالطوائفدولعلىوالقضاءالبلادإلىالسياسيةالوحدة

)37(.أوهام/هـ484سنةفيسقطتالتيعبادبني

الأ!س(:)بنوبطيوسدويلة-3

الشاراتجبالبينهماوتفصلإسبيليةدويلةمنالشمالإلىبطليوسدويلةتقع

وتضمبطليوسمدينةوعاصمتهاتقريبأالبرتغالأراضيجمغتشملالدويلةهذهوكانت

وقلمرية)38(.،وشنترة،ويابرة،وسنترينواسبونة،ماردة:منهامهمةمدنأ

الأسرةهذهوعميدعاما،سبعينمنأكئرالدويلةهذه)93"الأفطسبنوحكموقد

هـ،413سنةفيالأمورمقاليدعلىالسيطرةمنتمكنالذي)مهـ(الأفطسبناللهعبد:هو

فيالأفطسادلهعبدبنمحمدالمظفرعهدفيعودهااشتدادمعالدويلةهذهودخلت

الطرنينقرةانهكمماعبادبنوسيمالا،الطوائفدويلاتبقيةمععنيفصراع

سنةفيواستولىالأوضاعتلكقسعتالةملكالأولفرناندوفاستغل)41(،المتنازعين

وأتذكرمقاومةدونالشمالفيالواقعتينوبازو)مليقة(لاميجومدينتيمهـهـعلى9

دفعالىالأفطسبنواضطربل،فقطهذايحدثولم)42(،المدينتينهاتينتستعيدنجدة

الأندلي.التاريخالحجيوشظر:،345-:ب!سبانياالخاص-اياعلامأعمال،الخطيبابن()36

293.

.53و32:ا!2ق:بسامابخا()37

ا).:الطوائفدول،عان:وينظر183،؟اياعلاماعمال،الخطيبابن)38(

المغربية.مكناصةقبائلمنأصلهم()93

./279السبراء:الحلةالابار،ابن،بدايتهعنينظر()0

.84:الطوائفدولا،عان:وينظر،بحدهاوما3/238L،عذاريابن)41(

86.:الطوائفدول،عنان)42(
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والتيشنترينمدينةتركمقابلدينارالافخمسةمقدارهاقشتالةلملكسنويةجزية

عدبدة)43(.مراتالغزولأخطارتعرضت

عرتوالذياللهعلىالمتوكلالملقبمحمدبنعمرالدويلةهدهحكممنوأسهو

عهدهفيبطليوسوتمتعتللعلماءوتقريبهالعلميةللحركةوتشجيعهالحكيمةبسياسته

خلالمنالأندلستوحيدإلىالدعوةفيدورللمئوكلوكانوالرخاء)كهـ(،بالأمن

دويلاتفيبجولةليقومهـ)43(،474سنةالمتوفىالباجيالوليدأبيالعالمتكليف

ومطامعأخطارضدالجهودوتوحيد،والفرقةالخلافنبذإلىحكامهاويدعوالطوائف

المتوكلهـكان!47سنةطليطلةمدينةسقطتوعندمأالثممالية)،4(،الإسبانيةالممالك

المحدقةالأخطارمنالبلادلإنقاذبهموالاستعانةالمرابطيندعوةإلىالداعينجملةفي

بها)47(.

لمدينةشديدحصاربعد-488Aسنةالمرابطينيدعلىالأسرةه!هحكمانتهىوقد

)48(.قشتالةبملكلاستنجادهلهجزاءوولديهالمتوكلإعداموتم،بطليوس

الثون(:ذي)بنوطليطلةدويلة-4

وبمثابةالأوسطالثغرفاعدةكانت،الأندلستاربخفيالمشهورةالمدنمنطليطلة

بنيحوزةفيبهايلحقوماوقعتوقد،الشماليةالإسبانيةالممالكقواتأمامالحاجز

هـ)!ه(.427صنةفيمرةلأولالمدينةحكمالنونذيبنإسماعيلتولىومد،النونذي

بكثرةعهدهويمتاز،بالمأمونهـوتلقب433سنةفييحيىولدهالحكمفيوأعقبه

وكانهود)03(.وبنيعبادكبنيالطواثفدويلاتحكاموبينبينهوالمنازعاتالحروب

)43(

)44(

)45(

)46(

)47(

)48(

)94(

)03(

حاكمهاخيانةنتيجةقلمريةمدينةعلىسيطرقشتالةملك")ن:ايضأوفيهكر،/36:علاريابن

،.راندةالمسى

185:الأعلامأعمال،الخطيبابن

.49ا:ج2ق:بامابنترجمةمضهورامالكيفقيهسعدوذبنخلفبنسيمان

بعدها.وما338:ا،ندلسيالتارلخ،الحجيالرحمنعبد:ينظر

.2/99j98السيراء:الحلة،الآبارأبن

186.:الأعلاماعمال(الخطيبابن

،3276/:عذاريابنبحدها،وما1:142ج4قبسامابن:النونذوبنيأسرةعنينظر،

بعدها.ماو69:الطوائفدول،عنأن

282.-3/277عذاريابن268،:1خ2ق:بامابن
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وحصونمدنوتدميروالمعداتالأرواحفيالخسائرمنالمزيدالحروبتلكنتيجة

وأالدويلةهذهمنإقليميةمكاسبعلىالحصولسبيلفيذلككل،المتنازعةالأطراف

وملدكأمراءمعالتحالفإلىالنزاعأطرافمنطرفكلفيهسعىالذيالوقتفيتلك

بعفالمناطقعنالتنازلمقابلأو،المالمنكبيرةمبالغمقابلالشمالية)سبانيا

هذهإضعافإلىأدتوالمحالفاتالحروبهذهفإنفيهسكلاومما)31(+المهمة

واسعةمناطقعلىسيطرتهانتيجةلبعضهافتراتفيالغلبةظهرتومانجميحاالدويلات

الغير.أراضيمن

سنةفيقواتهودخلت،بلنسسيةعلىالسيطرةمنالمأمونتمكن457--سنةففي

467Xفيذلكبعدالطرفانودخلعبادبنيمنحامبتهاعلىقضتأنبعدقىطبةمدينة

تارةالكرةالمأمونأعادثمقرطبةلمدينةعبادبنيبآستعادهانتهتالمنازعاتمنسلسلة

هـ)52(.467سنةودخلهاأخرى

وامتد،الجانبالمرهوبةالدويلاتمنالمأمونعهدفيطليطلةدولةأصبحتوقد

استهرتقصورافبنىالمدينةبعمائرالمأمونواهتمسرقا،بلنسيةإلىوصلحتىنفوذها

.)53(بمجالسهاالتغنىمنالشعراءوأكثروصفهافيالمؤرخونأطنبوروعتهابفخامتها

الملقبالنونذيبنيحيى:حفيدهبعدهالأمرهـوتولى467سنةالمأمونتوفى

فقدالدويلةهذهلقوىواضمحلالسياسياختلالفترةحكمهسنواتوتعد،بالقادر

ومنهمالمشورةوصدقالرأيبسدادعرفتسخصيةكلالحكمديستعنالقادرأبعد

ضغطوأمامهـ،8ء4سنةسنةقتلهثمالوزارهعنأبعدهالذي)34(،الحديديابنالوزير

مقابلباهظةشروطاقررالذيألفونسومنالعونطلبالىالقادرالتجأحمودبنيقوات

سىلةكحصنمهمةحصونعنالقادرتنازل،الكبيرةالمبالغإلىفبالإضافة،العونذلك

طليطلةاضطربتعندمااضطرابهوازدادكثيرامركزهأضعفمما،وقنالشوقثورية

أهلواسدعى.472xسنةوبذةحصنإلىوالالتجاءمغادرتهاإلىواضطر،بالثورة

ولممكرها،فقدمهاالمدينةإدارةليتولىبطليوسحاكمالأفطمىبنالمتوكلطليطلة

28.وا3/927:عذأريابن)51(

بمدها.x,201:الطوائفدول،عان!ينظر؟.268:اج2ق:بسامابن()52

بعدها.وما147:اج4قبسامابن)53(

بئكوال:لابنالصلةفيترجمته.المشهو!لنطليطلةعلماءاحدأحمدبنسعيدبنيحيى:هر()54

152.ا:ج4ق:بامابن:ينظرمقتلهوعن.966

ثعر3

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الوقتفيمحتوياتها)33(،منالنونذيبنيقصوروافراغالمدينةنهبمنأكضيعمل

هـ474سنةطليطلةاستعادتبقواتفأمدهالسادسألفونسوبحليفهالقادراستنجدالذي

زادتهابلجديداالمدينةعلىالقادرسيطرةتضفولم.)56(الأفطسابنغادرهاأنبعد

عدةإلىالعامةانقسامعنفضلاوالأمنيةالإقتصاديةالمستوياتكافةعلىوفوضىإرهاقأ

تتفيذعلىالسادسألفونسوسجعتالحالةوهذه،محارضمؤلدبينمتخاصمةأحزاب

فكجاهداالقادروحاول&J.477سنةبمحاصرتهافبدأطليطلةمدينةباحتلالشروعه

وأخيراالمدينةدخولعلىوتصميمهألفونسوتعنتأمامفشللكنهالطرقبشتىالحصار

فاحتلها(الأخرىالطوائفدويلاتمساعدةمنيئستأنبعداستسلامهاطليطلةأعلنت

))57سنةالفون!ب!و - )478x.

هذهرؤساءوعده،عامةالطوائفدويلاتبينسديدوقع-طليطلةلسقوطوكان

يطلبونالمغربصوبفاتجهوابها،يعتصمونالتيمعاقلهمبسقوطإيذاناالدويلات

الشمالية.الإسبانيةالقوىضدالمرابطيننجدة

هناد(:)بنوغرناطةدويلة-5

لهم،ملجأوقومههـواتخذها30سنةغرناطةعلىمنادبنزيريبنزاويسيطر

سنةالمرتضىالخليفةمعوقائعفيهالهكانت)!3(،سنواتسبعمدةسؤونهايديرواستمر

غيرولأسباب.)93(قرطبةالعاصمةإلىجيشهوفلولوردهنكراءهزيمةفهزمهوهمص

سنةالعربيالمغربفيبوطنهوالالتحاقالأندلسمغادرةزيريبنزاويقىرواضحة

تسلمالذيماكسنبنحبوس:أخيهابنغرناطةحكمعلىخلفأنبعدأ!وو)5،(،5

منبنوععهدهفيكرناطةنحمت،والسياسيةالتدبيرحسنوكان411.-سنةفيمقاليدها

مدينةوعلىقبرهعلىسيطرعندماالدويلةهذهرقعةواتسعتوالاسمقرار،الهدوء

وكانت.راسخأقويأملكأمنادلبنيمكنحتى،غرناطةمدينةبعمارةواهتم،جيان

)55(

)56(

)57(

)58(

;9)5

)06(

.178:الأعلامأعمال،الخطيبابن161،و157:ا4!ق،بسامابخا

.1162:!4ق،بمامافي

.1/441:المقري،416/ا:خلدونابنبعدها،وماا63:اج4ق:بسامابن

كانالمرتضمعالصراع)نوفيه4/!وا.:خلدونابنوينظرا/كا14،:الإحاطة،الخطيبابن

هـ.042سنة

بعدها.وما3/125:عذاريابن،1/524:الإحاطة،الخطبابن

.3/128تعذاريابن،1/524:ألاحاطة،الخطيبابن
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مدينةحكامحمودبنومقدمتهموفيالبرلرزعماءمنجيرانهمصادقةعلىتقومسياسته

إش!بيلية)61(.حكامعبادبنيضدالقوىهذهمعوالتحالف،مالقة

لهقدرالذي،باديس:ولدهغرناطةحكمفيوخلفه(428.))62سنةحبوستوفي

افتتحوقد،الحكمبأعباءللنهوضحظأواوفرهمالدويلةهذهحكاماقوىمنيكونان

بنيديريدعىلهعمابندبرهاالحكمنظامقلباستهدفتمؤامرةعلىبالقضاءعهده

قبلالمؤامرةهذهاكتشفتعندما)سبيليةالىالمتامرينكبارمعهربالذيحباسة

.تنلأ)63(

حربفيحبوسبنباديسدخلففدالطوائفدوللاتحكامنهجعلىوجريا

)ك!(،الطرفينبينالطيبةالعلاقاتاختلتأنبعدالمريةصاحبالعامريزهيرمعقاسية

زهيرموةتدميرمنباديسقواتوتمكنت)3"(،الدولتينكلتامصالحلتضاربنتيجة

المعركةهذهنتائجمنوكانم)ك!(،3801هـ/942المعركةميدانفيوقتلهالعامري

مدينةومنهاغرناطةلدويلةالمتاخمةالعامريزهيردويلةأملاكمعظمعلىباديسسيطره

)67(.الجنوبيةقرطبةكورةأراضيمنوقسماواعمالها،جيان

لنجدتهاباديىقواتتحركت(.قرمونة)"6مدينةغزوعبادبنوحاولوعندما

سنةفياستجةقربعبادبن)سماعيلقائدهموقتلعبادبنىقواتثمتيتمنوتمكنت

م)!ي(.9301هـ/431

)61

)62

)63

)64

)63

)66

)67

)68

)96

126.:الطوائفدول،عان

هـ.!42صنةوفاته4016/:خلدونابنتأربخوفي،1/485:الاحاطة،الخطيبابن

128.:الطوالفدول:عان

وخلفهحبوصتوفيفلماعاد،ابنقتالعلىمأكسنبنحبوسمعالمامركطزهيرتحالف

عدوإيواءمنزهيراليهعمدلماوذلكالفتور،فيولاديسزهيربينالعلائقبدأتبادي!،

:128.الطوائفدوليظر:...وحمايتهزناتةزجمايذهعبدبنمحمدبادي!

1/327.:الاحاطة،الخطيبابن

بعدها.وما3/916عذاريابن1/5275281X:السابقالمصدر،الخطيبابن

912.:الطوائفدول،كان

عندمأالمدينةهذهسقطتولدالبرزالياللهعبدبنمحصدحكمتحتقرمونةمدينةكانت

بنبادي!ومنهمالبربربزعماءالبرزاليفاستعانعباد،بنإسماجلبقيادةعبادبنرقواتهاجمتها

الحكامهؤلاءومساعدةفجدةعاتقهعلىيقعالذيالبربرالزعماءكبيربحثابةيقبروالذيحبوس

.الحكاملهؤلاءالتقليدييناياعداءعبادبنيخصوصأغزوأىضد

,3102.202/:عذاريابن
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فلماالنفوذمثاطقلكسبوتسابقصراعفيعبادوبنرالصنهاجيونمنادبنووظل

معهبدأالذيالوقتفيمالقةلاحتلالتخططغرناطةبدأتالحموديينقوةاضمحلت

م63301كهـهـ/سنةفعلادخلوهاوالتيالخضراءالجزيرةعلىللسيطرةالاعدادعبادابن

ابنتمكنم5601هـ/418سنةوفيحمود)07(،بنالقاسمحاكمهاعنهاجلاأنبعد

عبادبنيولكن،)71(أيضاالمدينةهذهفيالحمودلينحكممنهيامالقةدخولمنحبوس

لاحتلالهامواتهمفأرسلوا،لهمتحدياحبوسابنقراتقبلمنمالقةاحتلالفيوجدوا

معظمالإسبيليونفيهاخسرم6601هـ/438سنةالطرفينبينعنيفةمعركةبعدولكنهم

لسشواتالطرفينبينسجالاالنزاعواستمر)+(،الميدانمنبالفرارنجامنالاجنودهم

الطرفين،خسائرفداحةمع)73(،العديدةالمناطقعلىالسيطرهفيهاتبودلت،أخرى

والدمار.الخرابإلىالأندلسمناطقهنالكثيروتعرض

كأقوىعهدهفيغرناطةبلغتحبوسبنبادي!حكمسنواتطولومع

ومنغربأ،ورندهاستجةحتىشرقابسطةمنتمتدكانت)إذانذاكالقائمةالدويلات

حمايةعنمسؤولةالدويلةهذهوكانتجنوبا")هـ7(،البحرحتىسمالأوجيانبياسة

عهدهمنذوغدت،غرناطةمدينةحصنالذيهو)وباديسالبربريةوالإماراتالدويلات

القديمةقلعتهاأنقاضفوقغرناطةقصيةوأنشأ،الجنوبيةالأندلسقواعدأهممن

صنهاجةقومهمنمرابطاموياجيثالهوأنشأ..الحمراء.القلعةالقديمباسمهاوسميت

وعمالاتهاأ)73(.مراتبهاونظم،الدولةووطد،الوفيرالماللهوبذل،وغيرهم

بنادلهعبدحفيدهغرناطةدويلةأمرتولىم4657301/سنتباديسوفاةولعد

واستقرارهاديمومتهاالدويلةففقدتالبلاد،)دارةعلىيقولمحدثاكانالذيبلكين

السادسألفونسومحالفةعلىادلهعبدأجبرمما،(76أملاكها)يهاجمونعبادبنووعاد

()07

)71(

)72(

)73(

;4)7

)75(

)76(

3.242/:عذاريابن

.1443/:الاحاطة،الخطيبابن

.4/ك1الاحاطة،الخطيبابن

نابحدالقاعدةهذهزعماءرغبةعلىبناء،اركضماعدةعلىحبوصابنسيطر458سنةفي

ويحدواالمذكورةالقاعدةعلىلييطرواعبادبنووعادعباد،بنيغاراتأمامحماتهاعنعجزوا

.132:الطوائفدول:ينظر.شلونةمنطقةسالرعلىنفوذهم

.913تالطوائفدول،عنان

.913:السابقالمصدر،عنان

الثصالية.كرناطةدويلةقواعدأهممنكههـوهي6صنةجيانعلىعبادبنوييطر
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الصراعبدأعندماللتفسختجنحالدويلةهذهأحوالوبدأت1771باهظةبأموالوترضيته

وبدأجاورها،ومامالقةبحكمباديىبنتميمفاستقلنفسها،الحاكمةالأسرةأفرادبين

دخولحتىادلهعبدحكمواستمرالدويلةهذهقوىخلالهأهدرت،الأخوينببنصراع

.(7eهـ)483سنةغرناطةالمرابطيةالقوات

بلثسية:دويللأ-6

بعدالمتغلبونمنالعديدتداولها،الأندلسشرقفيالمهمةالقواعدمنبلنسية

وجدواالذينالصقالبةعليهاسيطرمنوأولالبلاد،فيالسياسيةالوحدةعرىانفراط

مقتلبعدلظاهااضطرمالتيالفتنة)بانقرطبةمنخرجواعندما،لهمأمينأهلاذافيها

العامرل!ن.اخرشنجولالرحمنعبدالحاجب

انتقلأنبعددانيةإلىغادرهاثم،العامريمجاهدقبلمنلفترةبلنسيةحكمت

ومظفر،مباركالفتيانرأسهمعلىوكانالصقالبةمنالعامرفيالفتيانالىالمدينةحكم

كانوإن،والمناطقالمدنمنيتبعهاوماالمدينةوحكمإدارةفيمعااستركااللذان

ابوابفتحعلىسياستهماومامتالاخر،زميلهعلىوالرئاسةالرتبةفيالتقدهالمبارك

مما،لهمالمناصرةالأخرىوالعناصر،الصقالبةجلدتهمأبناءمنللوافدينالمدينة

)"7(.منهمالمدينةفيالموجودينقوةإلىقوةأضاف

مستمرصراعوفيالأندلسسرقمدنمعظممعطيبةعلاتاتعلىبلنسيةوكانت

الأندلس.شرقمناطقحسابعلىالتوممعيرومونكانواالذينسرقسطةحكاممع

ومجاهدالعامريلبيبقبلمنهـلتحكمه84سنةالفتيينهذيندولةانتهت

حسمالخلافواستدبينهماالنزاعدبفعندمالهما،تستولمالأمورولكن،الحامري

م)5!(.2101هـ/411سنةسنجولالرحمنعبدبنالعزيزعبدبتقديمالأمر

صاحبالصقلبيخيرانفعمدالصقالبةكبارليرضييكنلمالتقديمهذاولكن

ترشحإلىيملكهماعلىوالمحافظةالسمرعيةالمنافسةبابمنوأوريولةومرسيةالمرية

التيالظروفلكن،بالمعتصمولقبعامرأبيابنالمنصوربنالملكعبدبنمحمد

سنريأ.دينارالفنربدفعتمهد77()

.1/16:الاحاطة،الخطيبابن78()

بعدها.وها،16:الطوائفدول،عنانوينظر.91-1:13ج3ق:بامابن)97(

.2j924وا02:ا!3ق:بامابن)08(
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خيرانلينفردالأندلسسرقعنوأبعدتهموقعهعنأجلتهالتينفسهاهيالمعتصمقدمت

زهيرفخلفهم"اهـ(،9201هـ/941سنةوفاتهحتىعليهايسيطرالتيالمناطقفيبالسلطة

العزيزعبدواستغل،82(م)942/3801سنةغرناطةغزوحاولعندمامتلالذيالعامري

جيانمدينةعدامنهاالقريبةالمناطقمعظموعلىعليهافسيطرالزعامةمنالمريةخلو

العامريمجاهدقررالتطوراتهذهلىازاء،غرناطةدويلةأملاكضمنأصبحتالتي

4101س!نةوفي.بلنسيةدويلةمهاجمة 433A-/فيهاتبادل،القوتينبينالحربوقعتم

ساطبةمدينةالعزيزعبددخولعنأخيرأالموقفوانجلى،والهزيمةالنصرالطرفان

سنةوفاتهحتىالجانبامنةدويلتهواستمرت،الأندلسشدرقمدنفيسلطانهوتعزيز

وفيوبالمظفر،الدولةبنظامالملقبالملكعبد:ولدهبعدهفوام"83(،610هـ/452
سنةأملاكهضمنوأصبحتطلبطلةصاحبالنونذيبنلحلمأيمونبلنسيةأمرالعهده

م)4!(-6501هـ/457

م7501هـ/467سنةالمأمونوفاةحتىالنونذيقبلمنتحكمبلنسيةواستمرت

فحكمها-حكمهافيالنونذيعننائبأكانالذي-المزفيعبدبنبكرأبوبهافاستقل

دفعمقابلعنهاالهجماتلردالشماليةالإسبانيةالممالكبملوكواستعان،منازعدون

أبو:ولدهعنهفناب478A_سنةوتوفي،سنواتعشروحكم.إليهمالكبيرةالأموال

لهذاوكان،)59(القشتالينيدفيطليطلةمدينةسقوطمعولايتهبدأالذي،عثمانعمرو

.خاصبوجهبلنسيةدولةومصير،الأندلسبلادعمومعلىالسلبيةنتائجهالحدث

حفيد،النونذيبنالقادرصاحبهايد"منطليطلةعلىالسادسألفونسواستولىفحينما

منيمكنهأن،المدينةعلىالاستيلاءلقاءعهودهضمنوعدهأولهتعهدفقد،المأمون

دانيةافتتاحعلىبمعاونتهوعدهإنهمبلبل،طاعتهعنخرجتالتيبلنسيةاسترداد

تغدوف!نهاالمدنهذهعلىالاستيلاءمنالقادربتمكينأنهيعلمكانإذالشرقوسنتمرية

طريقعن،سيادتهتحتواقفا،الأندلسسرقويغدو،حمايتهتحتالواقعفي

.القادر()86،

4.162/:خلدونابن)81(

527./1الاحاطة؟الخطيبابن)82(

2/0.3دصيد:ابن023(:أج3ق4بسامابن)83(

.4/161:خلدونابن/"2،3صحيد:ابن)84(

-4162/:خلدونابن)85(

227.:الطوائفدول،عنان)86(
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دولةوقامتعثمانعمروأباأهلهاخلعأنبعدبلنسيةدخولمنالقادرتمكنوقد

جندهرحمةوتحتالسادسالفونسووصايةتحت)87(المدينةهذهفيالنونذيبني

،الأموالطلبفيإلحاحهمنتيجةثقيلاعبئأيثصكلونباتواوالذينفيها،المرابطين

العامةالمصلحةيهمهلامتعسفحاكمإلىالقادرتحولعندماسوءاالمدينةحالةوزادت

إلىعلماؤهااضطرحتى،عليهالمسلطينالحلفاءدارضاءالذاتيةمصالحهتهمهمابقدر

المرابطوندخلعندماإلاوالعسفالضيقهذاينتهولمعنها،والخروجالهجرة

ضدالعسكريةالعملياتفيلارشتراكبلنسيةمنألفونسوقواتوانسحبت،الأندلس

وحاولم(،9478601_/سنةالزلاقةواقعةفيبعدئذهؤلاءفيها)انتصرالمرابطين

بطائل،يحظلملكنه،المرابطينمنالتقربالطوائفدويلاتحكاممعلمثلهالقادر

بنالمنذراستغلعندمأالموقفبخطورةوسعر،الاضطرابإلىبلنسيةأمورفعادت

القادرفاستعان.م8601هـ/481سنةبلنسيةوحاصرالفرصةوطرطوسةلاردةحاكمهود

لكلولكنالمنذر،منافسسرقسطةحاكمهودابنوالمستعينالسادسألفونسوبحليفه

قررالمتحالفبنقواتوصلتوعندما،بلنسيةدويلةفيوأطماعهأهدافههذينمنواحد

فيضمتالتيالمستعينقواتقواتهمحللتحلمواقعهومغادرةالحصارفكالمنذر

نألهسبقالذيالكمبيادورالسيديقودهاالأسبانالمرتزقةالفرسانمنفرقةصفوفها

قبل.منوجدهالمستعينوالدخدم

خلاصتهالكمبيادوروالسيدالممتعينبينسرىاتفاقإلىالتاريخيةالمصادروتشير

والمدينةالكمبيادورلقواتالغنائمجميعتكونبحيثأملاكها،واقتسامالمدينةغزو

طرفكلنكثمحاولةذلكبعدالأحداثسيرمنويبدو،المستعيننصيبمننفسها

إجراءمنالقادرتمكنأنبعدالخاصلحسابهالعملوأحدكلومحاولةبالاخر،

الميدكسبوحاولبينهما،الإيقاعمحاولاحدةعلىكلالطرفينبينسريةمحالفات

القادركونبحجةبلنسيةمدينةمهاجمةورفضالقادر،بعروضرحبالذيالكمبيادور

ملكملكهطاعةعنالخروجيعنيعليهالهجوموإنالسادسألفونسوبحمايةيتمتع

)!!(.قشتالة

الذيالكمبيادوربالسيدالمستعينيربطكانالذيالحلفانفضالحينذلكومنذ

تلكعلىواستمر.الطائلةالمبالغحكامهاعلىويفرض!الأندلسشرقمدنيجوببدأ

.4162/:خلدونابخا(87)

241.:الطوالفدوله،عنان)88(
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حمايةلقاءدينارألفمئةقرابةسنويألهتدفعبلنسيةوكانت،عديدةسنواتالأعمال

جميعال!شكوىوعمتالإقتصاديةالأحوالساءتحىالقادر،عننيابةوالحربالمدينة

بمعاونةثورةالمحافىيجحافبنايلهعبدبنجعفرأحمدأبوقاضيهافقاد،السكان

واختيرام920هـ/483سنةالاعدامإلىوأوصلتهالمقتدرحكمانهتالمرابطينقوات

.98()المدينةشؤونلإدارةرئيماجحافابن

يدمنواسترجاعهابلنسيةمدينةاحتلالالكمبيادورالسيدقررالتطوراتهذهوأمام

هذهبحكميمنيهجحافابنوبينبينهالسريةالمفاوضاتمنبسلسلةولدأ،المرابطين

البنودعلىبينهماالمفاوضاتوانتهتمنهاالمرابط!نإخراجبثمرطحمايتهويؤمنالمدينة

الاتية:

أحد.يعترضهمأندونالمدينةالمرابطونيغادرأن-إ

القادر.أموالللسيدجحافابنيسلمأن-2

،.سنوية)كجزيةسابقالهمقررةكانتالتيالأمواللهتسفمأنه-3

السيد.بيد"المدينةضواحي))حدىالكديةضاحيةتبقى-4

جباله.إلىالقثعتاليالجيشيرتدأن-5

هيالأصلفيينفذلموالذيالخامسالشرطباستثناءالاتفاربفشروطخلافولا

غزاهاحتىوأمنهاالمدينةيهددوباتبشعااستغلالاذلكاستغلالذيالسيدصالحفي

تعذيبوقصةجميحأ،ومتلهموأسرتهجحافابنعلىوقبضم)!و(،3901هـ/488سنة

السيدحكمتحتبلنسيةوظلت)ا"(،المؤرخينكتبفيمشهررةجحافابنومقتل

ضدعنهاالدفاعتولتالتيخمينازوجتهفحكمتهام9901هـ/294سنةوفاتهحتى

نأبعدإخلاءهاوقررام995هـ/394سنةفيالسادسألفونسودخلهاثم)29(.المرابطين

العروبةحظيرةإلىلتعودالسنةنفسقيالمرأبطوندخلهاثمتاما،تدميرادمرها

.)39(والإسلام

)98(

)09(

()19

()29

)39(

.182:الأعلامأعماله،الخطيبابن4/32(و)الذيل(3/503:عذاريابن

242.:الطوائفدول،عنأن:وينظر4.36/و،3603/:عذاريابن

./437:عذاريابنا/!2،:التكملةالابار،ابن1،99:ج3ق:بحامابنينظر،

:248.الطواثفJدو،عنايأ

j.4/4142:ع!اريابن،151ا:ج3ق،بامابن

024
http://www.al-maktabeh.com



رمد:دويلة-7

البلادفيالقائمةالدوبلاتأكبرمن)"(الأعلىالثغرأو،سرقسطةدويلةتعد

الثمماليةالإسبانيةالممالك0لدولالمتاخمبموقعهاذلكعنفضلاتتميزوكانت،م!ماحة

الجنوبمنوقشتالة،الغربيالشمالمننبرةأوونافارا،الشرقمنقطلونية)بين

الحصلطةعناستقلالأالأندلسيةالدوبلاتأقدممنالدويلةهذهوتعد()39(،والغرب

عليهايحتمكانالأندلسبةالجزيرةشرقيسمالفيالنائيموقعهاأنذلك،المركزية

حولها)ك!(.المضطرمةالأطماعجميعمنوجودهاعنالذوددائما

منب!قرارم989رهـ/97سنةالتجيبيالرحمنعبدبنيحيىالثغرهذاحكمتولى

ولدهفخلفهم8041701./سنةوفاتهحتىعليهحاكمأوظلعامر،أبيابنالمنصور

الدويلاتحكاممنكغيرهتلقبحيثأسرقسطةلدويلةحاكمأوليعدالذيالمنذر

فيالدويلةهذهواشتركت.بالمنصورولقبالرياستينبذيفتسمىالسلطانيةبالألقاب

البربرضدالأندلسيينبجانبقواتهافقاتلت،الأندلعصيةالساحةعلىالجاريةالأحداث

خسارةومع،م180Iهـ/904سنةالصنهاجيزيريبنزاويقيادةتحتكانواالذين

امتيازاتأيةلهتحققلاأهدافهالكونالمنازعاتهذهجدوىعدمالمنذرأيقنالمعركة

نتيجة،الاضطراباتأصابتهاأنبعدبلنسيةمدينةدخولعلىيراهنفبدأ.مكاسبأو

تمكنوقدمههـ،8سنةالعامريمباركوفاةبعدبحكمهاالاستئثارعلىالصقالبةتنافس

بينالصدامواستمر،المدينةدخولمنومنعهالمنذرقواتصدمنالعامريمجاهد

حاكما2101fهـ/411سنةسنجولالرحمنعبدبنالعزيزعبد)علانتمحتىالطرفين

نأبعدسرقسطةإلىالانسحابالمنذرقررعندثذالمدنمنبهايلحقومابلنسيةعلى

.)79(دانيةفيقواعدهإلىالعامريمجاهدانسحب

كانتالتيالمشبوهةالعلاقاتتلكالمنذر،عصرراففتالتيالسلبيةالظواهرومن

رامونبرشلونةأميرمععلاقةعلىكانفقد،الشماليةالاسبانيةالممالكبأمراءتربطه

التقربفيالمنذربالغوقد،ليونملكالخامسوألفونسو،نافارأميروشانجة،بوريل

الخضوعأوصافسبشتىفرمته،العامةعليهأسخطحتىوالملوكالأمراءهزلاءمن

)49(

)59(

)69(

)79(

بحدها.اوم93:الأندلسيالأعلىالثغر،السامرائيخليلينظر

.264:الطوانفدول،عان

.26وو24:السابقالمصدر،كان

،.السابق"المبحثبلنميةدويلة:ينظر
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مناثنانبعدهسرقسطةدويلةحكمعلىوتناوب2301`هـ/414سنةمات)!9(،والخيانة

زمانهوفيبالمظفروتلقبوالدهخلفالذيالمنذربنيحيى:أولهماتجيببنيأسرة

والمناطقالقلاعبعضعلىواستولىسرقسطةدويلةأراضيعلىبرشلونةأميرأغار

سنةوالدهوفاةبعدسرقسطةحكمتولىالذييحيىبنالمنذر:وثانيهما)وو(،المهمة

ينتهيوباكتيالهم)!وا(،9301هـ/043سنةواغتيل،الدولةبمعزوتلقبم0429201/

بنيأسرةوهيولاهاوماسرقسطةحكمفياخرىأسرهلتبدأ،تجيببنيحكم

)151(
هود،بنمحمدبنسليمان:هرتجيببنيقوادمنمثمهورقائدوعميدهاهرد

بالصراعحكمهسنواتوتميزتبالمستعبنوتلقب،م9301هـ/431سنةسرقسطةحكم

من،الدولتينبينالواقعةالمنطقةوكانتطليطلةحاكمالنونذيبنالمأمونمحالمرير

طليطلة،دويلةمنالشرقيالشمالوناحيةسرقسطةدوبلةمنالغربيالجنوبناحية

ومام1كيههـ/436سنةفيداميةمحاركدارتحيث.الطرفينبينالاحتكاكموضع

حكاممعالتحالفإلىالطرفينالحروبهذهألجأتوقدالطرفينقواتبينبعدها

فرناندو،قثتالةملكمعهودابنفتحالفالطائلةالأمواللقاءالإسبانيةالممالك

ونافارقثشالةأملكافاستمر،غرسيةنافارملكمعالنونذيبنالمأمونوتحالف

طليطلةأراضيعلىالأولفيغير،الفتنةهذهإذكاءعلىبوسعهمامابكليعملان

تخمدولم،النونذيابنلحسابسرقسطةأراضيعلىالثانيويغيرهود،ابنلحساب

هـ/438سنةفيهودابنوفاةبحدالاالمسلمينالأميرينبينالانتحاريةالمعركةهذه

!يوأم()201(.

فولى،الخمسةأولادهبينسرقسطةدويلةتقسيمههودبنسليمانسياسةسوءومن

مدينةولب،أيوبقلعةومحمد،لاردةمدينةويوسفسرقسطةمدينةأحمدولده

كلالأبناءهـاستقل438سنةهودبنسليمانتوفيوعندما.تطيلةمدينةوالمنذر،وسقة

بالمقتدروالملقبسرقسطةمدينةحاكمأحمدتمكنحتىبينهمالنزاعوبدأ،مدينتهفي

هذايحدثولميوسفأخيهحكمتحتكانماباستثناءأخوتهأملاكجميععلىالتغلب

4.163/خلدونابن:ويظر.بحدهاوما3/175:عذاريابن)89(

.27:الطوائفدولا،عنان()99

)221.222وبحدهاوصا3/178:عذاريابن)موا(

.4/316:خلدونابن،2/246السيراءالحلةالابار،ابن)101(

272.:الطوائفدولعنالأ،)201(
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)308(،بخلعهوطالبتالعامةمنهضجتتنيهلابأخوتهالمقتدرأحمدنكلبلمقط

المقتدركفةأعلتطارئةظروفواستجذت،لاردةصاحمبيوسفمنافسهكفةورجحت

القواعدكافةاستردادمنتمكنأنبعدالدويلةهذهفيمكانتهوقوت)مها(،أخرىمرة

452/سنةطرطوسةمدينةاحتلثملاردة)301(،مدبنةباستثناءسرقسطةلدويلةالتابعة

الثغر)كها(.هذافيالصقالبةحكمبذلكمنهيا5كهأ

بربشترمدينةاحتلالالمقتدرأحمدعهدفيوقحتالتيالمأساويةالأحداثومن

قاعدتهممنالنورمانديونخرجفقدم4566401_/سنةالنورمانديينمبلمن

سرقسطة،دويلةمدنإحدىوشقةمدينةفحاصروا،الأندلسيريدون)701(،نورماندي

القواتلحصارتعرضتالتيبربشترمدينةإلىتوجهوااقتحامهافيفثصلواوعندما

أعمالمنلكونهاالمدينةبنجدةهودبنالمفتدريفكرولم،يوماأربعينفترة،الغأزية

وعلىمصيرها.تلاقيفتركهالهاعونأيتفديمعنبدورهتخاذلالذييوسفأخيه

ودخلهاسقطتأنهاإلا،الغزاةوردالدفاعفيقواتهاوبسالةالمدينةصمودمنالرغم

يقترفهلمماالمناكيرمنسكانهافيواقترفواعمائرهاودمرواواستباحوهاالنورمانديون

كانوقد،الهمجيةوسيرتهمالوحشيةحقيقتهمعنالأعمالبتلل!فعبروا،قبلهمادمي

وتطه!يرهااسترجاعهاعلىالحملفيعجلمما،الأندلسبلادعمقدالنكبةهذهصدى

فحلام6501هـ/457سنةالأولىجمادىفيالمقتدرقواتسارتوقد،الغزاةدنسمن

وحلفاؤهمالنورمانديونفيهاهزمشديدةمعركةبعدالمدبنةتحريرمنوتمكنث

منجيرانهمعوقائعذلكبحدللحقتدرووقعت،عنهاللدفاعمعهمالموجودون

الفرصتتحينالممالكهذهكانتفقد(وقشتالةوناذار،،)ارجونالشماليةالممالك

301(

ا)40

501(

601(

أ)70

801(

.23و32/22:عذاركطابن

223./3:المغربالبيان:فيذلكتفاصيل

.3/224تعذاريابن

الأمور،تداركمنالصقالبةفتياناحدنبيلالفتىيتهكنولمطرطوشةفيالأموراضطربت

،فتالدونالمدينةتليمالىالصقلبينبيلواضطرلاحتلالها،وزحفالفرصةالمقتدرفاستغل

طركونةثغراستثنينا)زاالبحر،الىيرقطةمخرجلأنهالمهمةالمناطقمنطرطوثةثغرويحد

73.74،:الطوائفدول.لاردةاعمالمنوكانبرضلرنة)مارةحدودعلىالواقع

ومفاوضاتحروبهـبحد922سنةالنورمانديرنعليهاحصلوتدفرنا،غربئمالفيتقع

البيط.الحلقبالثاكشارلمع

:عذاريابن!091-178:أج3قباملابن،الذخيرةفيبريشترحادثةعنالخبرتفاصيل

3.223/
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كانتنفسهاالظروفوهذهأموالها،ابتزازأوأقاليمهاباقتطاعسواءالدويلةهذهمنلل!نيل

لهمالطائلةالأموالوبذلالممالكهذهملوكبعضمحالفةإلىالمقتدرالتجاءفيالعامل

.91(الاخر)البعضضد

بمقدرةتميز،الطوائفحكامكبارأحدالمقتدركانفقدذلكمنالرغموعلى

الصفاتبعضعلىأحبانأتنطويكانتوأعمالهمشاريعهأنعلىعاليةوعسكريةسياسية

كباريضمبلاطهكانفقدومرموقةمميزةبمكانةوقتهفيسرقسطةوتمتعت،السيئة

علماءمنعالمأنفسهالمقتدروكان،والآدابالعلومفيومثاهيرهمالعصرعلماء

الجعفريةبقصرالمسمىقصرهوكانوالريأضياتوالفلكالفلسفةبدراسةشغوفاعصره

تاريخفياستهروقدالعصرذلكقصوروأضخمأكبرمنجعفر()أبوكنينهإلىنسبة

جدمرانهزينتالذيالرائعبهوهفبهمااروعوكانالسروردارباسمالإسلاميالفن

ولما.الذهبمجلسأوالذهبيبألبهولذلكفيسمى،البديعةالذهبيةوالخفبالنقوش

تعديلاتفيهوأدخلتالبديعالقصرهذامعالمشوهتالاسبانيدفيسرقسطةسقطت

)115(.المربيةوزخارفهمحاسنهعلىقضتعديدةوتغييرات

منوالدهاقترفهالذيالخطأففىاقترفوقد8101xهـ/474سنةالمقتدرمات

بسرقسطةالمؤتمنيرسفا!برولدهفخصرولديهبينسرقسطةدويلةقسمفقد،قبل

cوأعمالها) (iiiبينالأهليةالحربوعادت،ودانيةوطرطوشةبلاردةالمنذروولده

فتحالف،الشماليةالاسبانيةالممالكبمرتزقةالآخرعلىطرفكلواستعانالطرفين

وأميرأرجوانبملكالمنذرواستعانالقديموالدهصديقالكمبيادورالسيدمعالمؤتمن

المدنمنالحديدأثرهاعلىخربتالصداماتمنسلسلةالطرفينبينودارت،برشلونة

.والأموالالرجالفيالخسائرمنالمزيدغيرالمتنازعةالأطرافتجنولموالحصون

فيفخلفهم8501هـ/478سنةفتوفىسنواتأربعمنأكعرالمؤتمنيحكمولم

مياسةعلىجديدايضفلموالذي،المسمعينأحمد:ولدهوأعمالهاسوقسطةحكم

"وقدبلنس!يةعلىالسيطرةحولالصراعفيواشتركالسيدمحالنحالففيفاستمروالده

صراعفيبلنسيةاحتلالمنفشلهبعدالمستحيندخلوقدذلك،عنالحديثسبق

تلكوساقت،الشمالمندوللتهتهددباتتالتيأرجونمملكةمعشديدةوحروب

028.:الطوالفدول،عنان،بنظر(901)

283.:السابقالمصدر،عنان011()

4.163/:خلدونابن)111(
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،المالمنكبيرةمبالغدفعمقابلقسالةملكمنالعونطلبالىالمستعينالحروب

تعدالتي112(م)6901مص/98سنةوسقةمدينةاحتلالمنتمكنتأرجونقواتولكن

معركةاخرهاالطرفينبينثديدةمعاركذلكبعدودارت،سرقسطةدويلةفيمدينةثاني

قاعدةباتجاهمنسحبةقواتهوارتدتالمستعينفيهاقتلالتياما30515/سنة)فالتيرا(

دخرلفشهدالمستعينوالدهالدولةبعمادالملقبالملكعبدوخلف)113(،سرقسطة

منأكثراستمرالذيهردبنياسرةحكمهـلينهوا305سنةاواخرسرقسطةالمرابطين

-)114(
سنهسبعين

الشرقية:والجزائردانيلأدويلةهـ-

مدينةعلىالسيطرةمنعامرأبيابنالمنصورمواليأحدالعامريمجاهدتمكن

فيالشرقيةالجزائرعلىتغلبثمباسمهوحكمها،الأندلمىاضطرابفترةخلالدانية

.م)113(1401هـ/30سنةحدود

منالمدينةهذهتخلصتفقدالأندلسمنلدانيةالجغرافيالموقعوبحكم

علىالعامريمجاهدسياسةوقامت،عديدةسنينالطوائفحكامسغلتالتيالمنازعات

منذأعدت،وبحريةبريةعسكريةقواتببناءوالاهئمامدويلتهقواعدوتحصينبناء

تنفيذفيتتحددالمهماتتلكأولىوكانت،الأندلسحدودتتعدىلمهماتالبداية

احتلتالتيسرديضيأجزيرةومنها،المتوسطالبحرجزرعلىللسيطرةالراميةمخططاته

مواتهأصابتهاالتيولونيوبيزاجنوهالإيطاليةللمدنوالتعرضأم)116(،6150!هـ/سنة

طويلاسردينيابجزيرةالاحتفاظمنيتمكنلمالعامريولكن.عديدةمراتالبحرية

(112

113(

114(

115(

116(

.416/ر:خلدونابن

.4316/:خلدونابن

بنالملكعدالدولةعمادأنذلكهودببنيالعهداخريكنلمسرتسطةسقرطأنعلى

والممالكالمرابطينبينالمضطرمالصراعيثهد...الحصينةروطةبقاعدةاستفرالمستعين

سيدهاحمايةتحتنفسهوضعب!يديهمسقطتفلما،سرقسطةامتلاكحولالماليةالإصبانية

فيفخلفهام013هـ/324شة...دوطةفيتوفيخىحالهعلىواسنمر..الفونو.الجديد

حملهحتى...لروطةحكمهفيواستمر..الملكعبدبنأحمدجحفرأبرولدهالإمارة

534منةفيطليهطلةمدينةمنبقمعنهاوعوضهعنهاالتنازلعلى...قثنالةملكالفونسو

.ما913هـ/

.3/515:عذاريابن

921.ا،علاماعمأل،الخطبابن،/!وا4:خلدونابن
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قادهالذيالصليبيالتحالفقواتأمامالمحركةخسرأنبعدمنهاالانسحابإلىفاضطر

704/سنةفيوذلكالبحريةوبيزاجنوهقواتضمفيماوضمالثامنيندكحوسالبابا

يليه.الذيوالعامأم160

أبرزمنظلفقد،العامريمجاهدقواتأصابالذيالفشلهذامنالرغموعلى

والاضطرابوالخوفالذعريثيراسمهوكانالعصرذلكفيعرفواالذينالبحرلنالقادة

البحرتجوبسفنهوظلت،خاصةالمتومطالبحرموأنئوفيالأجنبيةالأوساطفي

)117(.عديدةسنينمواصلاتهاخطوطعليهاوتقطعالايطاليةالمدنعلىوتغيرالمتوسط

والأدبيالعلميبالنشاطفتتمثل،العامريدويلةفيالبارزةالأخرىالصفحةوأما

مؤلفاتهمواقتناءالعلماءدعوةإلىالدائمسعيهمع،قبلهمنزائدباعتناءحظيالذي

وابن،زمانهفيالقراءاتإمام)911(الدانيعمروأبوويحد)118(.والجديدةالنادرة

طارتفقدالإطلاقعلىالعصرعلماءأسهرمن)121(،سيدهوابنالبر)012(،عبد

مجالاتفيونفيسجديدبكلالعلميةالحياةرفدواالذينوهموغربا،شرمآمؤلفاتهم

المختلفة.تخصصاتهم

زهاءالشرقيةوالجزائردأنيةحكمأنبعدم4364401/سنةالعامريمجاهدمات

علىنهجوالذيالدولةب!قبالالملقبعلي:ولدهالحكمعلىوخلفه،سنةثلاثين

سنةسرقسطةدويلةإلىدانيةضمتعهدهوفي،والخارفيالداخلفيوالدهسياسة

هود)122(.بنالمفتدرعليهاسيطرعدمام7601هـ/468

ادلهعبدحكمتحتكانتففدجزرهاأهممنميورقةتعدوالتيالشرقيةالجزائرأما

الجزيرةحكمفيمساعدههـوخلفه68سنةوفاتهحتىبحكمهااستبدالذيالمرتضي

)بيزاالمتحالفةالغربيةالأسأطيللهجومميورقةتعرضتعهدهوفي،سليمانبنمبشر

علىحصاراضربتالتيالحملةهذهالباباباركأنبحدوفرنسا(برشلونةوأميرالإيطالية

المحاصرينقطعمنالرغمعلىرائحأصمودالهوصمدتأمأ805/14سنةالجزيرة

4911:الطوالفدول،عنان)117( 9j.

.3/156:عذاريابن،23ا:ج3ق:بامابن)118(

304.:الصلة،لميههـبدايةصنةهاتعصرهفيالقراءاتشيخالأمويسحيدبنعثمان)911(

هـ/463يةبهاوماتدانيةوسكنمرطبةمنخرجالبرعدبنمحصدبنالهعبدبنيوصف)012(

677.:الصلة

ألبيرينظر:.-458Aسنةماتوغيرهالمحكمالمؤلفاتمنلهعصرهفياللغةعلماءأشهرمن)121(

.57الأندل!:فياللغويةالحركة،مطلق

./4164:خلدونابن228،أوا37/5:عذاريابن)122(
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قيادةوتولى،سليمانبنمبشرتوفيالحصاروخلال،عنهاوالمؤنالامداداتلكافة

سنةميورقةمدينةفسقطتطويلاالصمودمنيتمكنلمالذيسليمانالربيعأبوالمقاومة

فنهبهاعنها،المدافعينمعظمفنيأنبعدالمضحالفةالقواتودخلتهام1116هـ/803

القواتواستمرتسكانها،منحياصادفوهمنجميعوقتلوااخرهاعنالغازون

منأما91هـ/905سنةالمرابطونحررهاحتىللمدينةوتخريبهاعبثهافيالمتحالفة

عليها)كرأ(.الغربيةالتحالفقواتسيطرة

(صغيرة)دويلاتالمستقلةالكيانات

المتنفذةالأسرقبلمنحكمتصغيرة)ماراتأودويلاتالأندل!فيوقامت

شأنكبيرالإماراتأوالدويلاتلهذهيكنولم.لهاومقراتمراكزمدنهامنواتخذت

بينالنزاعيعيرمحوراكانتأنهابيد،السابقةالدويلاتمصافالىترقلمفهي

:المثالسبيلعلىومنهاالأخرىالدويلات

مرسيةةمدينةقطاهربنو-أ

المعروفينالعلماءأحدطاهربنإسحاقبنأحمدبكرأبوهوالأسرةهذهوعميد

هـخلفه455سنةوبوفاته،سنةوثلاثينستعلىتزيدمدةمرسيةمدينةرئيسوكان

-124(471_))سنةعبادبنيبيدمرسيةسقطتعهدهوفيطاهربنمحمدولده

قرهونة:ال!برؤالبنو-ب

مدينةالىيمتدنفوذهوكانالبرزاليادلهعبدبنمحمدادلهعبدأبوحكومتهاووأس

دويلاتمنالمختلفةالقوىطاعةتتالمذكورالبرزاليتقلبوقدوالمدور،اسحجة

945))ك!8(.سنةأملاكهعلىعبادنجوسيطرحتىالطوائف

:رذدةقيفروبذو-ب

مهـهـ/9سنةوفاتهحتىحكمالذياليفرنيدوناسبنهلالالنورأبوورأسهم

دويلةإلىوضمترندةإمارةيدهعلىانتهتوالذيفتوحالنصرأبوولدهوخلفهم3701

.126(م)6501هـ/437سنةإسبيلية

بحدها.وما211:الطوائفدول،عنان:وينظر،4165/:خلدونابن123()

.176:الطوائفدول،كانويظر:بمدها،وما24:اج3ق:بامابن)124(

.148:السابقالمعدر:وينظربعدها،وما3/311()الذيلعذاريابن)125(

+152:السابقالمصدر،عنان:وينظربعدها،وما3/312)الذيل(عذاريابن)126(
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سو:قدهربذو-د

لغايةم1301مهـهـ/3سنةمنابتداءحكمالدمرينزيديأبيبننوحوزعيمهم

م،5701يهـهـ/9عبادابنحبسفيماتوالذيمحمدولدهوخلفهم4101هـ/433

بنواحتلهاعندما6601هـ/458سنةحتىالمدينةهذهيحكموندمربنوواستمر

عباد،127(.

أركهر:بخنيزدبذوهـ-

هـه24سنةفيأركشعلىالمتغلبخزرونبنمحمدايلىعبدأيووزعيمهم

9201سنةوفاتهحتىحكمهافيواستمر O42_/هذهمنواخرونعبدونولدهفأعفبهم

م"!12".6801هـ/461سنةعبادبنييدفيسقوطهاحتىالأسرة

الطوانف:دويلاتعصوسمات

فيهتنازعت،سنةثمانينمنأكثرالأندلسفيالطوائفدهـللاتعصراستمر

وتحملتالمرير،النزاعأتونفيودخلت،والخلافالفرقةأسبابالقائمةالدهـللات

تبحبةوتقع،والاقتصاديوالاتجماعيالسياسيالانحلالذلكنتائجمنتحملتماالبلاد

علىعملوأفالجميعاستثناء،بدونالأندلسيالمجتمععناصرجميععلىالانحلالهذا

فيهيالتيالشرعيةلأنفسهمواصطحوافيها،وجدواالصيالمناطقفيالدويلاتتكوين

منحالةأضعفهممنعلىسلطانهملفرضالعسكريةالقوةعلىالاعئمادالأساس

الدهـللات.تلكحكام

واضطرابالأندلسفيالأمويةالخلافةسقوطأسباببينمنأنسابقاقررناوقد

القادرةالمخلصةالإدارةوانعداموالحسمالفعلعلىالفادرةالقيادةغياب:فيهاالأحوال

والذيالشرعيةغيابعنفضلاالبلاد،توحيدسبيلفيالقيادةأهدافمعالتفاعلعلى

الخلافةالغاءأحدثهالذيالفراغملءعنالحكاموعجز،للحاكمالولاءكيابيحني

الأندلسفيالحاكمةالقياداتحولذلكفكلهـ،4روسنةالأندلسمننهائيأالأموية

فرضمنتتمكنولم)-;Jمحدمناطقفيتقوقعتوعنصريةاقليميةلدويلاتقياداتإلى

.154ةالسابقالمصدر،عانه:ولنظر،3592/()الذيلعذاريابن)127(

155.:السابقالمصدر،عانوشظر:،3271/:عذاريابن)128(
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الأصلية.مناطقهاحدودخارجالدائمالفعليسلطانها

إجماليمكن،الأندلسفيالقائمةالطوائفلدويلاتالسابقالعرضخلالومن

يأتي:بماالعصرلهذاالمشتركةالأساسيةالسماتأهم

صغيرهكياناتأووحداتإلىالبلادوتحول،الوطنيةالوحدةعرىانفراط-ا

منلأسرةالزعامةمبدأعلىقائمخاصبكيانمنهاكلتتميز،الطوائفبدويلاتتسمى

معظمفيتتكونالفوةتلككانتلانأهكافهالتنفيذعسكريةقوةعلىوالاعتماد.الأسر

علىقائمالحكمونظام.تلكأوالأسرةلهذهالمواليةالعناصرمنخليطمنالأحيان

الأسرةأفرادبينالنزاعحدوثفيسببأالنظامهذاكانماوغالبا،الوراثةمبدأأساس

الحاكم.أبناءمنواحدمنادمربينالدويلةأملاكتقسمعندماسيمالا،الواحدة

حمابايدون،الذاتيةلمصالحهاالعملنحوالقائمةالدويلاتجميعتوجه-2

هذهحكاموكانلوأئها،تحتالمنضويةالجماعةمصلحةحتىأو،القوميةللقضايا

فعندمااهتمامايالشخصيةالكرامةيولواولم،ودينهموطنيتهمفيضعافأالدويلات

إنجادها،الىسارعمنالدوبلاتهذهحكامبينمننجدلموطليطلةبدبشتر،سقطت

لكونهاالنورمانديينيدفيبدبشترسقطتعندماساكنأيحركلمهودبنالمقتدرإنبل

وثورةغضبةاماماخيراأجبرحتى"شخصينزاع)بينهماوكان،يوسفأخيهاملاكمن

هزفسقوطهاطليطلةأما.النورماندييندنسمنالمدينةوتطهيرقواتهإرسالإلىالشعب

المتخاذلةالمواقفإلاالحكامأولئكمننجدولمأفصاها،إلىأقصاهامنالأندلس

والمثمينة.

القلاعمنكسبهيمكنمالكسب،الدوللاتهذهبينالعنيفالصراع-3

وتعرضأبناثها،منالألوفالصراعذلكجراءالأندل!فقدتوقد،والمدنوالحصون

نتيجةالإقتصاديةالأحوالوساءت،الأمنوفقد،والدمارالخرابإلىالمناطقمنكثير

عليها.المتنازعالمناطقتصيبكانتالتيوالفوضىالاضطراب

معالمحالفاتمنسلسلةفيباخرأوبشكلالطوائفدويلاتجميعدخول-4

جزةاالمحالفاتئلكوأصبحت،التقليديينالأندلسأعداءالشمالية)سبانياوملوكأمراء

الدويلاتأملاكاقتسامالمحالفاتنلكوغاية،الطوائفلدويلاتالخارجيةالسياسةمن

نضجةماديا،الدويلاتمعظمعلىكبيراخطرانشكلالمحالفاتباتتحتى،الأخرى

سياسةفيلتدخلهاومعنويأ،معينةمساعداتمقابلالدويلاتلتللاالكبيرةالأموالدفع

وأصبحبل،الذاتياستقلالهاالدويلاتأكثرففدتحنىالأندل!فيالقائمةالدويلات
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هدفذلكوكالأ،الأخرىالدويلاتمنللنيلالعدائيةسياساتهميرسمونرؤساؤها

الطرفبنمنطرفكللإضعافالبدايةومنذالشماليةالإسبانيةالممالكاليهسحت

المتنازعين.

بشئىوالتلقبالملكبسماتالارتسامعلىالطوائفحكامكافةحرص-3

والخلفيةالشرعيةوحكمهلدويلتهاصطنعأدأبحضهموزادوالسلطانيةالملوكيةالألقاب

بطريقةالخلفاءتنصيبطريقعن،الآخرينعلىسلطانهوفرضأعمالهلتسويغاللازمة

انهوادعواالحصريخلفنصبواعندباعبادبنوفحلكما،والاستهجانالسخريةتثير

فيوالدخوللمبايعتهيدعونهمالطوائفحكامذلكفيوكاتبواالمويد،هشامالخليفة

منشخصوهوخليفةالمعيطينصبعندماوالجزائردانبةصاحبفعلكماأو.طاعته

عباد.بنيدعوىبذلكمقتفينفبايعوهالحامة

وبحد:

توجهاتهافهيلهاتذكرإيجابيةوسمةالدويلاتلهذهحسنةمنئمةكانف!ذا

لابقسطتئمتعالأهليةالحربفيهاتجانبالتيالقليلةالفتراتفيكانت،فقدالحلمية

طغيانهممنبالرغمالطوائفملوكوكان،والنشاطالحركةونغمرهاالرخاءمنبهبأس

نأ،الطوائفعصرظواهرأبرزمنلظاهرةد!نهاوالادابالملومحماةمن...المطبق

قصورهمتكودأوأنوالعلماءوالشعراءالأدباءأكابرمنوالرؤساءالملوكمعظميكون

بجمهرةالعصرهذايحفلوأن،والفنونوالآدابللعلومحقةرمحامع،زاهرةمنتديات

والفكرالأندلسيالفكرقادةبعض!ومنهم،الممتازينوالشعراءوالكتابالعلماءمنكبيرة

عام!")912(.بصفةالإسلامي

بحدها.وما423:الطوأئفدول،عنانيضظر:)912(
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لثإلئقلمضلماأ

1145p-2901هـ/054-!المرابطينعصر

مرابطيه:ولايهالأندلس

فيماالمتنارعةالطوائفدويلاتعصرتعيشالأندلسفيهكانتالذيالوقتفي

المرابطين(دولة)مقرالأقصالمغربمنطقةكانت،م2901-3101مص/84-422بينها

وهي:قوىأربعالىإرجاعهايمكندويلاتعدةتتقاسمها

الريف.جبالوموطنهاالشمالمنغمارةقبائل-أ

سالة(.مدينة)عاصمتهاتامس!نا)قليمومقرهابرغواطة)مارة-2

بنيواامارة،وسجلماسهدرعةفيخزرونبني)مارة:وهيالزناتيةالإمارات-3

منطقةفي)يخفش(تواليبنيوامارةوتادلا،سلافييفرنبني!امارة،فاسفيزيري

الأوسط.الأطل!منطقةفيفازاز

الأطلسنواحيفيالوثنينومجموعةالسوسمنطقةفيالبجلينمجموعة-4

الكبير)1(.

سياسيةقوةياسينبنادلهعبدالدينيالمرابطينداعيةفيهأوجدالذيالوقتوفي

الفنرةخلالالقوةهذهقامتلمطهـ،-942الأعوامخلال)المرابطين(الملثمينمن

قدسياسيا،ووحدتهاالمتنازعةالأقصىالمغربإماراتعلىهـبالقضاء476هـ-كي

وإمارة،الجزائرفيحمادبنيإمارةمعشثمابكةعلاقاتفيالفتيةالدولةهذهدخلت

)2(.البحثموضعوهيبالأندلسالطوائفإماراتومع،تونسفيزيريبني

)1(

)2(

.912-127صالأتصى،،المغرب)هاراتمعالمرابطينعلاتات5،خليل،الساهرائي

ر.27ص،المرابطبندولةمبأممحمود،أحمدحن
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هذهملوكبينالمستمرةبالحروبالأندلسفيالطوائفدويلاتعصرتميز

فيالاسبانيةالإماراتلملولبالطوائفامراءاغلبيةبتبعيةأيضاتميزكما،الدويلات

وأشكالاصورااتخذالذي،قثشالةملكالسادسلألفونسوولاءهمواخصالسممال

مختلفة.

ألفونسوهدفكانفقدنفحا،تجدلمانهاالا،هذهالولاءسياسةمنالرغموعلى

دليطلةمدينةالأولهدفهوكان،الأخرىبحدالواحدةالدويلاتهذهإسقاطالسادس

وأوروبيه،إسبانيةجيوشهعبالتعاونم8501هـ/478عامعليهافسيطر،الأندلسقلب

الأندلسمدنعلىالمتكررةالغاراتمنهايشنومركزا،لدولنهعاصمةواتخذها

.)ذ(المجاورة

توحيدإلىالدعرةفيوالفقهاءالحلماءصالحتزعم،الجللالمصابهذاإزاء

حسابعلىالتوسعيةلمطامعهحدووضع،السادسألفونسوكيدرداجلمن،الأندلى

النفسيالانهيارأمام،المطلوبةبالنتيجةتأتلمالدعوةهذهأنإلا،الأندلسيةالأراضي

صوبالأمراءوبعضالعلماءوصالحالثمعبانظارفاتجهت)هـ(،الطوائفملوك!ثر

المرابطين.دولةوهيالسياسيكيانهاظهرالتيالفتيةالقوةباتجاه،الأقصالمغرب

سائرفيالإسبانعبثازدادهـ،!47عامالأسبانبيدطليطلةمدينةسقوطبعد

دعوة-)شبيليةأميرعبادبهالمحتمدرأسهموعلى-الطوائفامراءفقرر،الأندلسأنحاء

سقوطمنأشهرثلاثةبعدالدعوةهذهفجاءت،الإسبانخطرردأجلمنالمرابطين

)د(.طليطلةمدينة

الاتية:بالمراحلمرتمرابطيةولايةإلىالأندلستحولفترةإن

الاسبانيةالممالكضدالطوأئفوملوكالمرابطينبينالمشتركايجهاد-ا

مسنك-947

هذافيتاشفينبنيوسفالمرابطينأسراتخذهاالتيالأولىالخطوةكانت

8601fحزيرانهـ/947عاممنالأولربيعفيالأندلسإلىبقواتهالحبورهيالمجال

)3(

)4(

)5(

وبمدها.126ص،المرابطينعلامات،السامراثي

ولحدها.82ص،الطوالف،أيامفيالأندل!توحيدالىالدعوة5،الامرائي

165.ص)صبانيا،فيالحرببولا،لن-ص،الأعلامأعمال:الخطيبابن
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)6(.الإسلامدولةإلىطليطلةمدينةلإرجاعوالإعدادالأندل!،أهلنصرةأجلمن

فيالجهادأجلمنبقواتهموساهموا،الخطوةبهذهالطوائفملوكرحب

القواتسارتالجهودوحدواأنوبعد.الإسبانخطرمنالأندلىوإنقاذ،اللهسبيل

بالنصرالنفستمني.عاليةجهاديةبروحبطليوسشماليالزلاقةسهلصوبالمشتركة

.)7(ايثهسبيلفيالاستشهادأو

بنيمملكةقاعدةسرقسطةمدينةمحاصراالسادسألفونسوكاننفسهالوقتوفي

وسارسرقسطةحصارترك،الإسلاميةالاست!عداداتهذهمسامعهإلىوصلتفلماهود،

ب!رسالسارعتالتيأوروبادولالىصريخةأرسلأنبعدبطليوسصوببقواته

يومفيالزلاقةمحركةوقحت،الطرفينمنعسكريةاستعداداتوبعد.)8(اليهالامدادات

الإسبانقوىفيهاانهزمت،م8601الأولتشرين947&-/عأممنرجب12،الجمعة

مدينةصوبجنودهمنسلةمعوهربقشتالةملكالسادسألفونسوطعن،والأروبسن

للمسلميناستبشارا،الأندلسبلدفيالمهمةالمعاركمعالزلاقةمعركةوكانت.طليطلة

)9(.الإسبانسيطرةمنطليطلةمدينةأسترجاععدممنالرغمعلى،العدوتينفي

حامياتتركأنبعدالمغربإلىتاسفينبنيوسفرجعالزلاقةمعركةبعد

بدأتالتيالإسبانلهجماتالتصديفيالأندلسيةالقواتتساعدالأندلسفيمرابطية

الزلاقة.فيلهزيمتهاانتقاماالأندلسعلىغأراتهاتشن

شرقيفيالييطحصنفيالموجودينالإسبانعبثازدادنفسهالوقتوفي

عباد،بنالمعتمدفاستنجد،ومرسيةلورقةمدنعلىهجماتهمكررواوالذينالأندل!،

الأندل!إلىفعبر،أخرىمرةلاسفينبهيوسفالمرابطينبأميرالأندلسفقهاءوبعض

15)6عاممنالأولربيعفيثانية _/ 481Aتوافدتأنبعدالييإ،حصنصوبوسارم

)6(

)7(

)9(

.01ص2،جىالسيراء،الحلةالآبار،ابن-09ص،اياندلستارلخ،الكردبوسابن

الأندلياالتارلخاالحجي-321ص،الطوائفدولااعنان-79ص،العلياالمرقبة،النباهي

ه.ك0ص

الاصمصا،،الناصري،146(صأخرى)وطبعة49ص،القرطاصروض،زرغأبيابن،ينظر

Piddl,The:18-217ص،،الزلاقة)واتحة،الطيي-32ص2،! Cid, P

الموشية،الحلل-591ص،المحجب،المراكثي-013ص4،!،البيان،عذاريابن،ينظر

ولحدها.ا97ص،المرابطينعلامات،السامرائي3!52-ص
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لمدةالحصنهذاعلىالحصارالإسلاميةالقواتشددت)15(.الطوائفأمراءجيوشإليه

القواتهذهفانسحبتالثشاء،فصلوحلولالحصنمناعةأعيتهاوقدأشهر،أربعة

الحصنفيالمحاصرونالإسباناستعانالفترةهذهوخلال)81".لورقةمدينةصوب

أسواردكأنبعدالخطرمنوخلصهممسرعأأنجدهمالذيالسادسألفونسوبملكهم

هزيمةتتكررانيخشىكانلأنهسيء،علىيلويلاطليطلةصوبوانسحب،الحصن

.الزلامة)12(

حاسمة،معركةالدخول!فيدونالييطحصنخطرمنالإسلاميةالقواتتخلصت

تتصدىبالأندلسمرابطيةحامياتتركأنبعدالمغربإلىتاسفينبنيوسفورجع

J,ندAاإلىالمرابطينأميرعبورنتائجهنوكان.الثمرقفيوبخاصةالإسبانلهجمات

إلا،الإسبانمخاطرظاهرياتوحدهاالتي،الطوائفملوكبينالعميقةالخلافاتاكشاف

بعضربينالسريالتعاونإلىبالإضافةجديد،منالخلافاتهذهتعودماسرعانأنه

ينسحبأنتاشفينبنيوسفعلىفكان.ثشالةملكالسادسوألفونسوالطوائفملوك

فقطوقواتهنفطعلىيعتمدأنأو،لارسبانفريسةالأندلرويتركالمعركةميدانمن

)13(.الطوائفملوكخلعالأمرهذاويتطلبالجهاد،لمواصلة

المرابطنبن:سيادةتحتالأندلسنييدالطوائفطوكخلع-2

نفسهعلىوالاعتماد،الطوائفأمراءخلعتاسفينبنيوسفالمرابط!نأميرقرر

أمور:عدةالعملهذاإلىدفعهوقد،الإسبانخطرمواجهةفي

جهودجميعفشلتوقد،الطوائفملوكبينوالمنازعاتالشديدةالخلافات-أ

)هـا(.الخلافاتهذهإزالةفيتأسفينبنيوسف

الأندل!،بلدفيالموجودةالمرابطيةبالقواتأحاطالذيالحرجالموفف-ب

هذافساءمركزها،فأحرج،القواتهذهعنوالتموينالميرةالطوائفملوكقطعحيث

،عنان-09صالأندل!،تاريخ،أثحباخ-55-54ص،الموئهالحلل،الخطيبابنينظر،()01

335.صى،الطوانفدول

،4ب،البيان،عذارىابن-530صاخرىأوطبحة9ص(القرطاسروض،زرع(بيابن)11(

143.ص

.57ص،الموئيةالحلل،الخطبابن)12(

.291-191ص،المرابطينعلاقات،السامراني)13(

.98ص،التبيانكاب،اللهعبدالأير)14(
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)13(.تاشفينبنيوسفالأمر

الخطرمنالأندلسبلد)نقاذ!بيلفيكبيرةتضحياتالمرابطونقدم-جى

التضحياتهذهالطوائفملوكاعتبروقد.الييطوحصنالزلاقةمعاركفيالاسباني

عادواكما،منازعاتهمإلىالملوكهؤلاءعادوبذلك،الإسلاميةالأخوةفرضتهاأمورا

لقواتاليهدإلىالأمرتطوربل،أحضانهمفيوالارتماءالاسبانملوكمعالنعاونإلى

)16(.الأندلسبلدفيالموجودةالمرابطين

ملوكخلعمنلمكنهالتيالأسبابإلىتاسفينبنيوسفاطمأنأنبحد

"CAI,Aiوكانبالأمر.الفقهاءأفتىحيثسرعيةبصفةالأمرهذاعزز،الطوائف

اكدوقد،المطلوبالجهاديبالمستوىيكنلمالييطمحركةفيالانتصارأنيدركون

ا".كله)7ذلكفيالسببهيالطوائفملوكبينالخصوماتأنال!ثعبلعامةالفقهاء

ناحيتين:منالطوائفملوكخلعحيالمومفهتاشفينبنيوسفعزز

والطرطوشي،الغزاليأمثالالإسلاميالمشرقفقهاءفتاوىعلىالحصول:الأولى

عاممنذالطوائفملوكبخلعفعلابدأوقد،-394Aعامإليهفتاواهموصلتوقد

هـ.483

شكواهممنأكئرواالذينالناسوعامةالأندلسفقهاءتأييدعلىالحصولا:والمانبة

ملوكومكرسوءعنالنقابتأشفينبنليوسفوكشفوا،الثانيالعبوربعدإليه

القليعي(بنجعفر)أبوالفقهاءهؤلاءرأسعلىوكان،خلعهمعلىوحرضوه،الطوائف

تتعلقالنيالأمورببعضالمرابطينأميروأخبرالمغربإلىعبرالذي،قرطبةقاضي

)18(.غرناطةملكبلقينبناينهعبدالأميروبخاصةالطوائفبملوك

بقواتهفعبرالطوائفملوكخلعفيالمرابطينأميراعتمدهاالتيالعواملتضافرت

بمحاربةبدأبل،الطوائفملوكبعزليبدأولمهـ.483عامأوائلفيالأندلسإلى

بنيوسففسار)91(.الطوائفملوكمنحلفائهممعلهماتصالأيليقطعالإسبان

187.ص6،!،العبرخلدونا،ابن-37ص،الموسيةالحلل،الخطيبابن)13(

.14صا،ندل!،تاريخ،الكردبوسابن)16(

027.صعباد،بنالمعتمد،أدهمعلي)17(

3.025/برأعمالا،،الخطبابن-487ص02Jص،التبيانكتاب،اللهعبدالأمير)18(

182حما،22ب،الأربنهاية،النويري-918ص،01!،الكاملا،ثير،ابنينظر،)91(

203.ص،المرابطندولةميأممحمود،-
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ووصلالحصار،حولهاوسددمثمتالةمملكةعاصمةطليطلةمدينةصوببقواتهتاشفين

الواقعةرباحقلعةمدينةحاصرثم،طليطلةسمالييليمماالحدودمدنإلىزحفهفي

)02(.قشتالةمملكةإلىالمؤديةالطريقعلى

القواتفانسحبتفشتالةملكالسادسألفونسوالمرابطيالزحفلهذاتصدى

فيالأندلسيةالقواتتشتركولم،الإسبانمعحاسمةمعركةفيتدخلأندونالمرابطية

أحسواالطوائفملوكأنإلىإضافة،تاشفينبنيوسفتذمرإلىأدىمما؟الحملةهذه

)21(.الجسامالأموريترقبونفباتوانحوهمتاسفينبنبوسفبنوايا

الصلةقطعأنبعد،الجنوبصوبطليطلةأحوازمنبقواتهالمرابطينأميرعاد

الطوائف.لملوكالنهايةبدايةليضعوالإسبانالطوائفملوكبين

!و؟هـ-483الطوائفممالكعلىالقضاء

:الموضوعهذافيهلاحظسهمايمكنظاهرتانثمة

-:الأولى

معملوكهاتعاوننت!بجةالمرابطيةالقواتعليهاسيطرتالطوائفممالكأكثر)ن

الممالكهذهعلىالمرابطيةالقواتسيطرتولهذا،للمرابطينالمضادوموقفهمالإسبان

تباعا:

483عامإشبيليةمملكةوعلى،م5915هـ/483عامغرناطةمملكةعلىفسيطرت

عاممرسيةمملكةوعلى،م4841901/عامالمريةمملكةوعلى،م4841901+_/-

عامالبونت)مارةوعلى،م5901هـ/488عامبطليوسمملكةوعلى48419011&-/

م،4011هـ/4و7عام(رزينبني)سهلةالشرقسنتمض)مارةوعلى،م6943011--/

كبيرةجهودبعدالسيطرةهذهتمتوقد.امأ30515./عامسرقسطةمملكةوعلى

أولا،الطوائفلملوكالمساعدالإسبانيالخطرمقاومةفيالمرابطيةالقواتبهاقامت

ثانيا)ثة(.المرابطيةللقواتتصدواالذينالطوائفملوكوبمقاومة

)02(

)21(

)22(

الأندلمى،تارلخ،اشباخ-153صأخرىوطبعةو9كا،القرطاسروض،زرعأبيابن

39.ص!

303.ص،المرابطيندولةقياممحمود،-034ص،الطوانفدول،عنان

.24-!ص،المرابطينعلاقات،الامرائي
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-:الثانية

دخلتهاالثمرقيةالجزائررمملكةبلنسيةمملكةمثلالطوائفممالكبعض)ن

التيهيالممالكهذهأنأي،الإسبانهجماتخطرمنلانقاذهاالمرابطيةالقوات

947الإسبانلهجماتمسرحابلنحيةمملكةكانتأنفبعدالمرابطينمنالعونطلبت

فيعاثالذيمغامر(،قشتالي)فارسالكمبيادورالسيدهجماتهـوخا!ة594-

الطوبلة.الفترةهذهخلالالمرابطيةللقواتوتصدى،أهلهاوأرهقفسادأ،المنطقة

منالسادسألفونسومعخمينازوجتهتعاونتم2949001/عامالكمبيادورموتوبعد

سديد)رهاقبعدم2011هـ/394عأمالمدينةدخلتالتيالمرابطبةللقواتالتصديأجل

لهجماتتعرضتفقد)البليار(الشرقيةالجزائرأما)23(.دارسةأطلالأفوجدوها

هذهدخلتعنيفةمقاومةوبعد،أم114هـ/805عامفيوالإيطاليةالإسبانيةالأساطيل

أهلفاستعان.والدمارالخرابفيهاوعملتميورقةجزيرةوهيجزرهاأهمالأساطيل

هـ/905عامفيالجزائردخلبحريبأسطولانجدرهمالذينبألمرابطبنالثمرقيةالجزائر

)24(.المرابطينحوزةفيالشرقيةالجزائرتدخلوبذلكأمأكاا

من542-483الاسباذيلأيلممالكالمرايطدرجهاد

هي:الفترهلهذهالمعا!رةالإسبانيةالممالككأنت

ملوكها:أشهروكان-42كص483وليونقشتالهمملكة-أ

.ام915-6501هـ/23ه-458السادسألفونسر-أ

.ام126-كاوا3هـ/052-203ابنتهأوراكة-2

.ام137-1126هـ/552-052()السليطينالسابعألفونسو-3

بينالعسكريةالمعاركتناولتالتيالتأريخيةالرواياتاستعراضمغلنايبدو

مرحلنين:فيمرتالمعاركهذهأن،الفترةهذهخلالوليونقشتالةومملكةالمرابطين

5صكلأ-483الأولىالمويلة

بألهجومبادرتالتيالمرابطيةللجيوشالعسكريالتفوقكانالمرحلةهذهفي

.014-!12ص،بلنسيةمدبنةفيالحلميةالحياة،حسين()23

،،جديدةمرابطيةاوثانق،مكيعليمحمود-182-917ص،،الثمرية،الجزانر،الحامرائي)24(

!لا.ص،الإسلاميةالجريةتا!لخ،صالم-186-185ص
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والحصونالمدنبعضفاسترجعتوأحوازها،قشتالةعاصمةطليطلةمدينةعلى

حاسمةمعركةفيالقشتاليةالقواتعلىالمرابطيةالقواتانتصرتكمابها،المحيطة

فيهاانهزمتحيثم1058011/عامفيطليطلةسرقيالواقعةامليشمعركةوهي

الانتصارهذاوبعد.السادسألفونسوابن)سانشو(الأميرقائدهاوقتلالاسبانيةالقو(ت

دولةىإلتسترجعهاأنوأوسكتطليطلةمدينةعلىهجومهاالمرابطيةالقواتكررت

.1114xهـ/705عامفيوبخاصةالاسلام

2!رمن-2؟رالثانيةاريلة

قواتهجماتهـأمام523عامالقلاعةمعركةفيالمرابطيةالقواتخسرتأنبعد

الهجومبتكرارقشتالةمملكةقواتبدأتبعد(،فيما)سنذكرهاالإسبانيةأرغونمملكة

القواتأنلناويبدو)السليطين(،الطموحملكهابقيادةالأندلسمدنعلىالمستمر

أهمها:منمحاور،عدةلهااتخذتالقشتالية

عدةوأحوازهاقرطبةبمهاجمةالإسبانيةالقواتمامتحيث،هرطبةمحور-أ

1133fعاموفي،ام013هـ/524عامفيمرات _/ 528wوفي،م5361142/عاموفي

1143.هـ/338عام

لهاالمجاورةوالمدن)سبيليةبمهاجمةالقشتاليةالقواتقامت،إشبيليةمحور-ب

1142rعاموفي،1132fهـ/526عامفي -/536e1143هـ/538وعامr.

هـ/328عامبهجومهاالقواتهذهمامت،الأندلسوفرليبطليوسمحور-ب

.أم536142./عاموفي،ام137هـ/532عاموفي،أم134

و)سبيليةقرطبةمدنأحوازإلىوصلتأنها،القشتاليةالقواتهجومشدةمنوبلغ

التيالفترةهذهفيالمرابطيةالقواتدورينكرولاأهلها،نفوسفيالرعبوألقت

القواتوكانت،الإسبانيةللقواتالتصديأجلمنالعسكريةاستعدادتهاجلكرست

الأحيانبعضوفيانتزاعأ،القثناليةالقواتمنالنصرتنتزعالأحيانأغلبفيالمرابطية

الجهاديةالمرابطينمساعيعرقلومما.وقادتهارجالهاخبرةوفقدتالمعاركخسرت

والحصونالمدنأهمعلىسيطرتهموبدايةالمغربعدوةفيالموحديننثماط،هذه

إلىوتهدفالأندل!بلدفيقامتالتيالمتحاقبةالثوراتبسببوكذلك،المرابطية

)23(.المرابطيالحكممنالأندلستخليص

276.-025ص!،المرابطينعلامات،الامرائي()25
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كر!2-483البرتغالمملكة-ب

:الفترةهذهخلالملوكها

عامفيوتوفيالسادسألفونسوابنةتيريزازوج)الرنك(البرجونيهنريالأمير-ا

.امأ12هـ/505

.أم128-1112هـ/-505322هنريكيز()ألفونسوابنهاعرشعلىالوصية:تيريزا-2

المرابطينجهادإن.`اا58-1128هـ/553-322(الرنك)ابنهنريكيزألفونسو-3

مرحلتين:فيمرالبرتغالمملكةمع

333!-483:الأولىالمرحلة

عسكريةقاعدةبطليوسمدينةمنالمرابطيةالقواتاتخذتالمرحلةهذهففي

فاستطاعت،البرتغالمملكةأراضيالىالشمال!وبالجهاديةالحملاتمنهاتخرج

:مدنأهمهاومنالإسبانسيطرةمنالمهمةالمدنبعضاسترجاعالمرابطيةالقوات

1112عامفيوذلكوسنترينواشبونةيابرة -/ 505Aعامفيوذلكقلمريةومدينة،م

)26هـ/511 )1117r.

ك!ف2-كه33اللاذثمالمرحلة

عام(الرنك)ابنالبرتغالوملك)السليطين(قعشالةملكبينتمالذيالصلحبعد

الأندلسيةالقواعدبعضعلىالسيطرةأجلمنجهودهالبرتغالملكوجهم5339113/

فيعليهاوانتصرالأندلسغربيفيالمرابطةللقواتفتصدى.إمارتهحدودمنالقريبة

الأندلسأهلثورةالبرتغالهإمارةاستغلتكما.التاجةنهرضفةعلى)أوريك(موقع

استرجعتإنهاأي،واشبونةوماردةوباجةشنترينمدنعلىفسيطرت،المرابطينعلى

.27()الأولىالمرحلةفيالمرابطوناستردهاالتيالمدنمعظم

2كبف-483ترةلونةمملبدة-ب

:الفترةهذهفيملوكهاوأشهر

م.2901-7601هـ/485-468الثافيبرنجيررامون-ا

عصر،عنان-64ص4،بالبيان،عذاريابن-232-228ص،الممجب،المراكثي،ينظر()26

61.ص،والموحدينالمرابطين

527.ص،والموحدينالمرابطينعصرعنايأ،-601ص،11!،الكامل،الأثيرابن)27(
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م.1131-2901هـ/523-485الثاكبرنجيررامون-2

.92(م)1162-5571131_/-525الرابمبرنجيررامون-3

)مملكةالأعلىالثغرأراضيحسابعلىتوسعهاالإسبانيةبرشلونةمملكةواصلت

حملةوفق،طركونةمدينةعلىسيطرتحيث،م5915هـ/483عاممنذ(سرقسطة

استرجاعمراتعدةالمرابطةالقواتحاولتوقد)92(.الثانيأوربانالباباباركهاصليبية

وفي2011xهـ/394عامفيالريةالحرابطةالقواتأرسلتحيث،وبرسلونةطركونةثغر

وخسرمحدودأنصرأكانأنهإلاأراضيها،فيوتوغلتبرسلونةإلى1115`805_/عام

إلىبحريةمرابطةحملاتأرسلتكما)03(.الحملاتهذهفيرجالهمخيرةالمرابطون

خدمةفيدخلالذي-)الربرتير(وبخاصةأهلهامنالكثيروأسرت،برسلونةمنطقة

الإسبانبيدالمريةسقوطوبعدأم)31(.أ17هـ/311عامفيوذلك-بعدفيماالمرابطين

الإسبانعندأهميةلهاكانالتي،طرطوشةمدينةغزوعلىالأمرهـسجعهم542عام

المجاهدينالمسلمينمأوىكانتكما،البحريةالشرقيالشمالثغورأعظمباعتبارها

برشلونةمملكةعلىهجماتهمويكررونالثغر،هذافييرابطونكانوامأكثيرأالذين

ربمابطرطوسةالمسلمينأنالإسبانيةالممالنباعتقدتحتىفرنسا،وسواطىءوأرغون

يرجعواانيستطيعونربمابل،ارغونومملكةبرشلونةمملكة)سقاطيستطيعون

)32(.الإسلاميعهدهاإلىسرقسطة

وأوروبية)سبانيةبقواتفهاجمتها،طرطوسةمدينةعلىبرسلونةمملكةركزتلهذا

م)33(.5431148/عامعليهافسيطرتالبابا،باركها

يرهـ2-483أرغونمملكة-د

الإسبانية:المملكةهذهملولتوأشهر

.ام301-6901هـ/994-948الأولبيدرو-أ

)28(

)92(

)03(

ر()1

)32(

)33(

)حاسية001من،الأندلستا!لخ،الكردبوسابن-)حاثية(921صالجمالأ،نظم،القطانابن

.116ص،والموحدينالمرابطينعصر،عنان

.112،ص،"الأعلىال!ثنرأمؤن!،-58ص2،ب،الاستقصا،اللاوي

.391ص2،جىاليرأء،الحلة،الآبارابن-66ص4،!،اليان،عذاريابن

.176ص،بالمغربالموحديةالدولة،علام

.441ص،الأندلسيالاريغ،الحجي-م!اص2،بر،الاحاطة،الخطيبابن
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.أم134-5011هـ/952-994المحاربالأولألفونسو-2

م.1137-1134هـ/532-952(المحارب)أخالراهبراميرودون-3

،557X-525برشلونةملكالرابعبرنجيررامون-4

برسلونةملكصهرإلىالعرشهذاعنالراهبتنازلأنبعدأركونعرشورث

أرغون()هـ3(.وأميربرشلونة)كونتهذابرشلرنةملكلقبولذا

نوعافرضقثشالةملك)السليطين(السابعألفونسوانالحجالهذافييلاحظومما

أرغونملكاعنرففقد.الإسبانيةالممالكأمراءبقيةعلىوالسيطرةالهيمنةمن

الاعترافوأعلن،قثتالةملكظلفيأركونيحكمبأنههـ(332-952راميرو)الراهب

33(.)نفسهالاعترافبرسلونةملكالرابعبرنجيررامونأعلنكماالنافار،ملكنفسه

عاممنذفبدأالأعلىالثغرقواعدأهماسنرجاعأجلمنمحاولاتهالملكهذاوكرر

فيبمحاولتينفقام،الأخرىوالمدنالأعلىالثغرقاعدةسرقسطةيهاجمأمأ15هـ/303

.36(ففثمل)سرقسطةعلىالسيطرةأجلمنأم111هـ/43هعام

قواتعبرت،وهأم9هـ/294عامالأوروبيينبيدالمقدسبيتلسقوطونتيجة

الأندلسية،المدنأهماستردادأنجلمنأرغونملكتعاونوبدأت)سبانياالىأوروبية

انهاروبذلكواحتلها،1117xهـ/511عامتطبلةمدينةبمحاصرةالمحاربألفونسوفبدأ

مدينةعلىالحصارسددم1118هـ/512عاموفي.سرقسطةلمدينةالدفاعيالخط

وحاصر،أشهرسبعةزهاءالحصارهذاواستمر،أوروبيةمواتتساعده،سرقسطة

عاممنرمضانففي.عليهاالمتكررةالهجماتجانبإلىاقتصاديآالمدينةالاسبان

إلىالجامعمسجدهاوحول،المدينةوحلفاؤهالمحاربألفونسودخلم5121118./

أرغونلمملكةعاصمةسرقسطةمدينةمنواتخذ،(Laseoالاسيوبكنيسةسميتكنيسة

زحفأماممهددةالأخرىالأعلىالثغرقواعداصبحتسرقسطةوبسقو!.الاسبانية

فيسيطرثم.نفسهالعامفيالمنيعةروطةمدينةعلىسيطرالذبي،المحاربألفونسو

أيربقلعةمدينةعلىسيطرتهفرضكما،طرسونةمدينةعلىأم12ههـ/513عام

)37(.الأعلىالثغرمعاقلمنتبقىماأمنعوكانت

928.ص،ال!رابطنعلاتات،السامرائي)34(

092.ص،المرابطنعلاتا!،السامرالي-176ص،الأندلستاريخ،أشباخ()35

74.ص،والموحدينالمرابطينعصر،عنان-54ص4،%،اليأناعذاريابن)36(

003.-2يوص،علاقات،الامرائي-501ص،اب،الندسهالحلل،ا!سلانينظر،)37(
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نشاطهازداد،المحاربألفونسوأحرزهاالتيالمتلاحمهالانتصاراتهذهوإزاء

514/عامففي،الأعلىالثغرمنطقةفيالمنيحةالمعاقلعلىالسيطرةفيالعسكري

سرقسطة،عملمندروقةحيزفي،قتندةمعركةفيالمرابطةالقواتعلىانتصرام012

ملئاقامكما38(.والعلماء)الفقهاءمنالعديدبينهمومنالالافالمسلمينمنواستثمهد

بلدبهااخترقوالتي052_-951عامالمدمرهبحملتهالمحاربألفونسوأرغون

الإسبانمعاهديبحضمعومتعاونأفيهاالمسلمينمتحدياأقصاهإلىأقصاهمنالأندلس

الدفاعضعفعنكشفتتحدحملة،الحملةهذهوكانت،المهمةهذهلهسهلواالذين

عدوانبصدكفيلةتكنلموقتندةسرقسطةنكبةمنذالمرابطينخططدإن،الأندلسفي

فيوالأمنبالسلامنعمواالذينالإسبانالمعاهدينخطرمبلغعنكشفتكما،الإسبان

)93(.بالأندلسالعربيالحكمظل

القواتعلىالمحاربألفونسوفيهاانتصرالتيالمهمةالأخرىالمعاركومن

وفتحت،الأندلسشرقيفيالواقفة9112xهـ/523عامالقلاعةمعركةهيالمرابطة

هـ(.)5الحصونمنجاورهاومابلنسيةمدينةعلىالإسبانيةالهجماتشدةأمامالأبواب

هـ/524عام)الصمليطبن(فشتالةملكمعخلافاتهالمحاربألفونسوتجاوزأنبعد

علىالاستيلاءهدفهوكان،الأعلىالعغرفواعدمنتبقىماصوبقواتهجهز،ام013

عاممكناسةمدينةفهاجم.طرطوسةثغرعلىالاستيلاءثم،ومكناسةوافراغةلاردة

فتصدتإفراغهمدينةنحوزحفثم،الإسبانيللملكأمورهاوسلمتم5271133/

هذهفيالمحاركأعنفمنمعركةالمدينةهذهأسوارتحتودارت،المرابطيةالقواتله

71هـ/328عاممنرمضانفيأرغونمللةضد،مرةلأولالمرابطونبهاانتصرالفترة

المرابطينلنصركانوقد.بأيامالمحاربالفونسوماتالمعركةهذهوبعد،م1134تموز

سمعتهمللمرابطينأعادتحيث،الأندلسأنحاءسائرفيعميقصدى)فراغةفي

إلىارجاعهاأجلمنسرقسطةإلىويزحفواالنصرهذايستغلوالمأنهمولو،العسكرية

)أهـ(.الإسلامدولة

)38(

)93(

)04(

)41(

،6ب،والتكملةالذيل،المراكمىالملكعبدابن-،3)رقم7ص،المعجمالابار،ابن،ينظر

3(.ر5)رمم14ص،الصلة،بشكوالابن-04()رمم921ص

.803-3!وص،علاقات،السامراني

)باب542-541ص،والصوحدينالمرابطينعصرعنايأ،-ا!اص،الجصاننظم،القطانابن

.(الوثائق

السامرائي،-25ص!الححطار،الروض،الحمبري-223ص،الجمالأنظم،القطانابن،ينظر

8.31-313ص،علاتات

262
http://www.al-maktabeh.com



عامالإسبانبيدسقطتواقليثفقددافراكةلاردةمثلالأعلىالثغرمدنبقيةاما

.42(ام)914هـ/كهـ5

يأتي:مانلاحظالإسبانيةللممالكالمرابطينجهاداستعراضخلالومن

عاموفاتهإلىالحرابطينضدالإسبانجبهةقشتالةملكالسادسألفونسوتزعم-ا

ألفونسوهـتزعمها528عاموفاتهوبعد،المحاربالأولالفونسوتزعمهاثمهـ،105

الأمور.مقتضياتحسبالقويالإسبانيالملكوجودأي.قثشالةملكالسابع

وقدوقوتها،بعنفهاوالاسبانيالمرابطيالجانببينالمتبادلةالمعاركاتسمت-2

أجلمن،الطرفينمنالدينرجالتزعمهاعاليةدينيةبروحمعاركهجانبكلعزز

المعركة.وكسبالنصر)حراز

فيالمرابطيالجيشبهاتمتعالتيالعاليةالجهاديةالروحمنالرغمعلى-3

يستطعلمالجيشهذاأنإلا،الإسبانضدمهمةمعاركفيوانتصاراته،الأندلس

هنابتداة،الصراعمراحلخلالالإسبانعليهاسيطرمهمةأندلسيةمدينةأيةاسترجاع

الأعلى.الثغرمنطقةوإلىالأندلسبغربيومروا،طليطلةمدينة

وفقدت،الأندلسفيالمرابطيةالجيوشكاهلهذهالجهاديةالحروبأثقلت-4

أهلئورةمفاومةفيانشغلتوالتيبعد،فيماالجيوشهذهأضعفمماقادتها،خيرة

توسعهممواصلةعلىالاسبانسجعمما،المغربعدوةفيالمهديوحركة،الأندلس

هـ(.)3قواعدهأهمعلىتباعأوالسيطرة،الأندلسبلدحسابعلى

:1223p-45،1هـ/062-054موحديهولايهالأندلس

فياوأفريقيةسمالفيسواءالمرابطمنإضعاففيمتعددةعواملنضافرت

)05تاشفينبنيوسفبنعليبعدالحكمتولواالذينالأمراءضعفولحل،الأندلس

-)537Aعدوةفيالموحديننثماطظهورإلىبالإضافة،الأسبابمقدمةفيكان

مرحلتين:فيمرالذيالنثاطهذا،المغرب

الأولى:

الى515&-عاممنالمرحلةهذهبدأتوقد،تومرتبنمحمدادلهعبدأبيمرحلة

925.ع،اعمال،الخطيبابن-76ع،اب،التكملةالابار،ابن)42(

323.-322ص،علاتات،الامراثي()43
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بالمعروفالأمرقوامهدينيأساسعلىدعوةتومرتبنمحمدأسىومدهـ.324عام

لمتونةقبيلةالبربريةالقبائلبينالصراعوهوقبليأساسوعلىالمنكر،عنوالنهي

حصنتومرتبنمحمدواتخذ)الموحدين(.مصمودةمنهركةوقبيلة)المرابطين(،

هذاعلىالسيطرةالمرحلةهذهفيالمرابطيةالقواتوحاولت،ولدعوتهلهمقرأ)تينملل(

.)44(ففثملتالحصن

الثانية:

المرابطين،دولةبسقوطتوجتوالتي-543A-524عليبنالمؤمنعبدمرحلة

شرحها)؟4(.يطولداميةمحاركخلالمنوذلك،الموحدلندولةوقيام

الإسبانية،القواتأماممتكررةبهزائمالمرابطيةالقواتمنيتالأندلسوفي

وضحناكما،تباعاالأندلسيةوالقواعدالمدنأهماستردادالإسبانيةالممالكواستطاعت

المريدينحركاتباسمعرفتوالتيضدهمالتمردحركاثبعضقيامإلىإضافة.ذلك

قامتمختلفةوبأهداف،الحركاتهذهومثل،الأندلسمنالغربيالجنوبفيوبخاصة

هذهدراسةخلالمنلناويتبين.الأندلسوجنوبوسطوفي،الأندلسسرقيفي

إلىالموحدينعبورشةوهيc_541-953الأعوامبينقامتالتيالحركات

،الأدبوأعلاموالقضاةالفقهاءهنهمالمرابطينضدالأندلسثوارأبثرأن،الأندلس

تركزتحتى،المرابطيندولةظلفيبهماتمتعوااللذينوالنفوذالمركزإلىيعودوهذا

هؤلاءقامذكرنا،كمابالأفولالمرابطينسلطانبدافلما،المحليةالزعامةعناصرفيهم

هذهمعظمأنإلا،القوميسلطانهماستردادأجلمنبحركاتهموالعلماءالفقهاء

وأ،الأندلسولايةفيالموجودةالمرابطيةالقواتبواسطةإماعليهاالقضاءتمالحركات

الموحدية)عه(.الدولةلواءتحتقادتهابأنضواء

الأذدلهر:الىالممدرتر-أ

I,عامفيالأندلسإلىالموحدونأرسلهجيشأولكان 541A-إزالةأجلمنلك

)43(

)46(

،علام-228ص،6!،العبر،خلدونابن-68ص4،!،البيان،عذاريابن،ينظر

.184ص،والموحدينالمرابطينعصر،عنان-بحدهاوما72ص،الموحديةالدولة

بعدها.وما803ص،علاقات،السامراني

بعدهاوما16ص،الموحديةالدولة،علام-بحدهاوما277ص!،المعجب،المراكي،ينظر

بعدها.اوم34ص،علاقات،الساهراني
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ظهرتالتيالمحليةالزعاماتعلىالقضاءأجلومن،سلطانمنللمرابطينفيهابقيما

الموحديندفعتالتيالأسبابمقدهةفيولعل.المرابطينحكمخاتمةفيالأندل!في

كيانهمعلىالحفاظإلىإضافة،الأندلسبلدفيالإسلامكيانعلىالحفا!،ذلكإلى

التطلععلىشسجعهمومما.الأندلسمنمحتملمرابطيهجوممنالمغربعدوةفي

والحكامالعلماءمنتلقوهاالتيوالشخصيةالرسميةالدعواتأيضاالأندلسلبلد

قائدميمونبنعبمىبنعلي:مقدمتهموفي،الموحدينبقدومرحبواالذينالمحليين

أبووالثائر،قرطبةثورةزعيمالقاضيحمدينابنوالثاكلر،مادسمدينةفيالأسطول

)70(.كثيروغيرهمالمرابطينعلىشريشمدينةثورةزعيمعزونبنالغمر

فيعبرتالأندل!الىجيوشثلاثةإرسالعليبنالمؤمنعبدقىرذلكأثرعلى

كماالخضراء،والجزيرةطريفمثالالجنوبمدنعلىوسيطرتم5411146/عام

)السابقونلذلكتقديراالموحدونسماهموقد،للموحدينولاءهمسريشأهلأعلن

.()80(الأولون

لبلةمدنعلىفسيطرت،الأندلسغربيإلىالمرحديةالقواتزحفتثم

إلاالجديد.للوافدلاءالوحكأمهاأعلنحيثسهولةبكلويابرةوباجةوسلبوبطليوس

عليهاسددواوالتي،الأندلسغربيفيالمرحدينعلىامتنعتالتيالمهمةالمدينةأن

سعبانشهرفياقتحمتهاالموحديةالقواتأنإلا،)شبيليةمدينةهيوبحرأبراالحصار

فيها)95(.المرابطيةالقواتبعضأبيدتأنبعدام147هـ/541عاممن

الحكمعلىتمردت-شريشعداما-الأندلسغربيمدنمعظمأنإلا

الموحدية.القراتمنهاانهزمتالتياسبيليةمدينةبزعامةالتمردهذاركان،الموحدي

جديداجيثماأرسل،المغربعدوةفيعل!بنالمؤمنعبدالىالأنباءهذهوصلتولما

الجيوشواستطاعت.3(أهالأندلسغربيمدنمعظمعلىالسيطرةأعأدالأندلسإلى

بن)يحيىقرطبةحاكممعوتحاونتفاهمبحد،قرطبةمدينةعلىالسيطرةمنالمرحدية

الاسبانخطرمنالتخلصأجلمنالموحدينمعالنعاونفضلالذي(المرابطيغانية

بعدها.وما691ص،الموحدينعلامات،رميلةأبو()47

222.ص،الأندل!تارلخ،أسباخ-1كهصالاستقصا،الناصركط)46(

501.ص2،جى.الاستقصا،الناصري-47ص،11!،الكامل،الأثيرابن)94(

عصر،عنان-184ص،الموحديةالدولةعلاأ،-234ص6،!البر،،خلدونابنينظر،)05(

932.ص،والموحدينالمرابطين
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ام)31(.543148_/عامفيقرطبةالموحديةالقواتفدخلت،قشتالةملكوبالذات

المجاورةوالحصونالمدنإلىسراياهاترسلالموحديةالقواتأخذتقرطبةومن

الأخرىالسرايابعضوسيطرت،وبياسةأبدةمدينةعلىفسيطرت،الأندلسوسطفي

الذي(،حسونبنالحكم)أبومالقةصاحبوقاموبرسانة)32(.وأركشسليرحصنعلى

الموحديالخطركذلكويخشى،منهالقريبةالمرابطيةالقواتبقاياهجماتيخسىكان

فقتلوهعليهثارواالمدينةسكانلكن،المخاطرهذهلردالأسبانالجندمعفتعاون،الزاحف

)53(.مالقةمدينةالموحديةالقواتدخلتوبعدها،م1152هـ/547عامفي

غانيةبنيحيىفحاولا،الأندلسفيالمرابطينمعاقلاخرغرناطةمدينةوبقيت

للموحدين،بألاستسلام(اللمتونيبدربن)ميمونالمرابطيغرناطةحاكمإقناعالمرابطي

،ام148هـ/343عامفيغانيةبنيحيىماتالفترةهذهوفي.بشدةميمونفامتنع

156عامإلىعنادهفيغرناطةحاكمميمونواستمر - 551Aغرناطةمدينةعنفنزلام

بنالمؤمنعبدالخليفةالموحدينزعيممنالأمانعلىحصلأنبعدللموحدين

علي)34(.

فيالمريةمدينهعلىفاستولوا،المرابطينعلىالأندلسأهلثورةالإسبانانتهز

الأندلسوسطمدنعلىسيطرتهابعدالموحديةالقواتوأصرت،م5421147_/عام

البحريةوأساطيلهاالبريةقواتهافجهزت،المهمةالبحريةالمدينةهذهاسترجاععلى

الخليفةابنوهو،الموحديغرناطةواليسحيدأبيبقيادةالمدينةوحاصرت

أواخرفيودخلوهاالمدينةالموحدونفتحأسهرسبعةدامحصاروبعد،المؤمنعبد

القواتمنوأعوانهاالإسبانيةالممالكجهودفشلتأنبعدأم137هـ/552عام

المدبنة)33(.استرجاعفيالأوروبية

()51

)52(

)3؟(

;4)5

)55(

931ص،ا!،الإصلاميةالقوحات،دحلانزيني-191ص،القرطاسروض،زرعأبيابن

501.ص2،ب،الاصتقصا،الناصري-

المونس،ديضار،أبيابن-391(صأخرىأوطبعة126ص،القرطاسروض،زرخابيابن

301.ص،علاقات،رميلةأبو-922ص،الأندلستارسخ،أسباخأ-أا

931.ص،والموحدينالمرابطينعصر،عنان-255ص،أعمال،الخطيبابن

الدولة،علام-601ص2،!الاسنقصا،،الناصري-235ص6،!العبر،خلدونا،ابن

.871ص،الموحدية

الغناكط،مراجع-032ص،اب،الفتوحاتدحلانا،زيضي-211ص،المحجب،الحراكشي

.115ص،الموحديندولةنيام
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المستقلةتالأذدلسيةبالاماراتايسياهدالمسنوعلاقات-من

الأندلس:شرقيأميرمردنيشابنمعالموحدبنعلابنة-4

بالولاءالجذاميمردنيشبنسعدبنمحمدبنسعدبنمحمدادلهعبدأبواستطاع

المقطوع1همشكبنمفرجبنأحمدبن)براهيممعبالتعاون()6؟(،المولدينمن)وهو

الممالكمعبالتعاونالأمرهذاوعزز،الأندلسسرقيمنطقةفيالاستقلال(،الأذن

معصلحمحاهدةعقدأم543148/عامففي،الأوروبيةالدولوبعضالإسبانية

المتبادلةالهداياوجرت،جنوهجمهوريةمعوكذلك،سنراتعشرمدتهابيزاجمهورية

وعرفالحميد(،الذكرب)صاحبالبابالقبهالتعاونهذاوبسببانكلترا،ملكوبينبينه

)37(.الملكباسمأيضا

545_/عامأرغرنوملكقشتالةملكبينعقدتالتيتطيلةمعاهدةأوجدت

أرغونملكنصيبفكان،الأندلسبلادتقسيمعلىفيهاالملكاناتفقوالتيم1151

بصفتهوبلنسيةمرسيةمدينتيحكميتولىانيثشرطعليهاوالاستيلاءالأندلسسرقي

معمحالفاتعقدإلىأسرعالذيمردنشابنعندالذعرمنحالة،قشالةلملكتابعا

.csa?منهماكلإلىسنوياذهبامثقالألفخمسينيدفعبانتعهدالملكينهذين

الأندلسسرقيأهلعليهثار،الإسبانأحضانفيمردنيشابنلارئماءونتيجه

الأهرهذأأغضبمماعليها،القضاءمردنيشابنواستطاع،وبلنسيةلورقةأهلوبخاصة

رسالةالمؤمنعبدالخليفةأرسلولهذابالشوار،علاقةلهاكانتالتيالموحديةالدولة

الأندلسبلاديفزومردنيشابنأخذذلكوبعد3(.الأمر)وهذاحولمردنيشابنالى

مرسيةهنبقواتهسارم°554/116عامففيعليها،الاستيلاءبنيةللموحدينالتابعة

قرطبةمدينةالىسيرهواصلثمجيانمدينةعلىفسيطر،اسبانيةقواتمعبالتعاون

.م6()وواليهاأهلهالصمودبيدهتقعولمالحصارعليهافشدد

.احاشية232،ص2،!اليراء،الحلةالآبار،ابن)56(

الموحدين،دولةقيام،الغنايمراجع-احاشية9115ص،بالإمامةالمن،الملاةصاحبابن()57

911.صر،

A-124ص2،ب،الإحاطة-02ص(اعمال،الخطيبابن()58 History of Medieval

.232:Spain.P

.1ه3-101ص2،بر،المغربيالنبوغ،كنرن)95(

116.ص،بالإمامةالمن،الصلاةصاحبابن)06(
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عليهاالسيطرةفيففثل،ايامثلاثةفحاصرها)شبيليةمدينةإلىسيرهواصلثم

بقيادةجيشأمردنيشابنبعثم0116هـ/553عاموفيأيضا)61(4المقاومةلقوة

الحصار،هذامنالأمزينولاقتفحاصرها،قرطبةعلىللاستيلاءهمشكبنإبراهيم

ابنساروبعدهاعنها،الدفاعأحسنواأهلهاأنإلا،لهدبركمينبسببواليهاوقتل

بنايلهعبدالمدعوزعمائهاأحدمعبالسعاونعلحهافاستولىقرمونةمدينةإلىهمشك

بهاوأنزلالحصار،عليهافشدد)سبيليةعلىالسيطرةهمشكابنوحاول(.)62شراحيل

الخليفةبوالدهيستنجدأنيوسفيعموبأباالسيدواليهادعىمماالخسائر،أفدح

المباسرةهوالصددبهذاالمؤمنعبدبهاقامالتيالأولىالخطوةوكانت.المؤمنعبد

ذيسهرفيبناءهاانجز،الفتحمدينةباسمعرفتطارقجبلفيحربيةقاعدةببناءفورأ

الأندلسإلىالمؤمنعبدالخليفةعبرالإنجازوبعدم0116هـ/553عاممنالقعدة

ابنغزوبمواصلةقوادهأمررجوعهوقبيل4والأندلسيينالموحدينبزعماءهناكواجتمع

)3ء(.وقتالهمردنيش

هيهمثمكابنوحلمهمردنيشابنمنالموحدوناسترجعهامدينةأولفكانت

.64(م)1161هـ/357عاممطلعفيوذلكقرمونةمدين

عليهماالسيطرةالعسيرمنفأصبح،وقرطبةإشي!ليةمدنفيقواتهمالموحدونعزز

غرناطةصوبسارهمشكابنالحليفأكإلا،وحليفهمردنيشابنقواتقبلمن

مقاومةفيواستمرواقصبتهافيالموحدونفتحصندخلها،المدينةيهود-معوبالتعاون

ابناستنجدوكذلك،المؤمنعبدالخليفةإلىصريخهمبععوانفسهالوق!وفي،الغزاة

مرجفياللقاءفكانغرناطةإلىالطرفينقواتفسارت،مردنيشابنبحليفههمشك

ابنونكلهـ.557عامفيوذلكبالموحدينالهزيمةفحلت(غرناطة)بظاهرالرقاد

مرجمعركةأخباربلغتولما)3،(تنكيلأبثمعالموحدينوأسرىغرناطةبأهلهمشك

أبيابنهإلىبقيادتهوعهدالأندلسإلىعبركبيرأجيشاأرسلالمؤمنعبدالخليفةالرقاد

.04ص،الحوحديالبيان،عذاريابن()61

.115ص،الموحدينعلاقات،رميلةأبو)62(

.386-377ص،الموحدينالمرابطينعصر،عنان(63)

.128ص،الموحديندولةمبام،الغنايمراجع)!(

263-261ص،أعمال،الخطيبابن-391-188ص،بالامامةالمن،الصلاةصاحبابن65()

البيان،عذاريابن-591ص،الموحديةالدولة،علام-103-003ص،اب،الاحاطة

.05ص،الموحدي
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ابنسارنفسهالومتوفياسترجاعها.أجلمنغرناطةصوباتجه،يعقوبيوسف

ابنحليفهلنجدةكرناطةصوب-الجيشهذاعبورأنباءإليهوصلتأنبعد-مردنيش

ناوبعد.حليفهعنحدرةنهريفصلهكرناطةقبالةفعسكر،إسبانيةقواتتعاونههمشك

فيهاانهزمام162هـ/557عاممنرجبفيغرناطةهاجمواالموحدينهممشحذت

ولم،منتصرةالمدينةالموحديةالقواتفدخلت،قواتهمنالكثيروقتلهمشكابن

الذيالحليفهزيمةعييمابأميرىوكان(لحليفهالماعداتتقديممردنيشابنيستطع

)ك!(.الكبيرةالخماثربقواتهفأوقعتالموحديةالقواتلاحقته

الأولئالخطوةفكانت،عليهوالقضاءمردتيشابنبلادكزوعلىالموحدونعزم

تحصينوثانيأ،قرطبةإلىإثمبيليةمنالعاصمةنقلأولأ:المجالهذافياتخذهاالتي

عاممنالأولربيعفيالأندلسإلىالمؤمنعبدالخليفةعبروثالثا،غرناطةمدينة

جمادىفيفجأةالموحديالخليفةبوفاةتعثرتالأمورهذهولكن.م1163هـ/538

هذايحلولمالخلافةأمرحولأولادهبينالخلافوظهرcهـ558نفسهالعاممنالآخرة

صوببفواتهوسار،الأحوالهذهمنمردنيشأبنفاستفادهـ،563عامحتىالخلاف

)7،(.بلادهإلىمنسحبآمردنيشابنفرجع،لهتصدتالموحديةالقراتأنإلا،غرناطة

الموحديةالقواتفسارت،الأندلسإلىالمغربمن)ضافية)مداداتوصلت

فيالواقعةوالقلاعالحصونفاتحة1165xهـ/056عامفيمردنيشابنبلادصوب

مردنيث!ابنإلىالأخبارهذهوصلتفلما.لورقةمدينةمثحارفإلىفوصلت(الطريق

لورقة،صوبالإسبانمنفرقةتعاونهبقواتهفسار،الموحدينبيدلورقةسقوطخثي

فكان،مردنيشابنإليهافأسرع،مرسيةصوبسارواالذينالموحدونعنهاارتدوالتي

معركةفي،م1165الأولتشرينهـ/056عاممنالحجةذيفيالطرفينبيناللقاء

وسددواالموحدونفلحقه،مرسيةإلىوانسحبمردنيث!ابنفانهزم،الجلابفحص

)!"(.لذلكتعليلاالرواياتلناتقدمأندونانسحبواثمالحصار،عليه

:6)6

)67(

)68(

ابن-691ص،الموحديةالدولة،علام-102-،91ص،بالإمامةالمن،الصلاةصاحبابن

53.-52صص(المرحدياليان،عذاري

دولةقيام،الغنايمراجع-926.027ص502Lص،بالامامةالمن،الصلاةصاحبابن

137.-136ص،المرحدين

028-272ص،المن،الصلاةصاحبابن-65-63ص،الحوحدىالببان،عذاركيابن

.014ص،الموحديندولةتام،الغنايمراجع-17-16ص،عصر،عنان-

26،
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حصونبعضعلىبالسيطرةالموحديغرناطةواليقامأم167هـ/562عاموفي

الواليهذاألحقكما،بسطهوحصن،أشواديقربلبسةحصنأممالمردنيشابن

)96(.الإسبانوحلفائهمردنيشابنبقواتمتكررةهزائم

منهالرعيةتذمر:بسببوذلك،مردنيشابنإمارةفييدبوالوهنالضعفبدأ

جلبتمماعليها،اعتمدالتيالإسبانيةالفرقرغباتواسباعلسدبالضرائبأثقلهاوالتي

بنيوسفوصهرهمردنيشابنبينالعلاقاتسوءإلىاضافة،قوادهكبارعداوةله

نتائجهامنفكانبينهما،فيماوالمنازعاتالحروبفقامت،همشكبنوابراهيم،هلال

)07(.الموحدينإلىهمشكبن)براهيمانضمام

ابنهجماتاستدادومازاء،السابقينالحليفينبينسنةمنأكثرالحروباستمرت

يطلبالمغربعدوةإلىبنفسهعبرحمىبالموحدينهمشكابناستغاث،مردنيش

القواتمعهمشكبنإبراهيموعبر.عزمهصدقرأوالمافأعانوه،منهمالعون

والتي،م1171هـ/566عامفيمردنيشابنلقتالالأندلسإلىعبرتالتيالموحدية

مرسية،صوبويممت،مردنيشابنبلادإلىسيرهاواصلتثم،قرطبةفياستقرت

التيلورقةمدينةفيهابماالطريقفيالواقعةوالقلاعالحصونعلىاستولتأنبعد

مردنيشابنعلىالمريةطاعةخرجتكما،كذلكشقروجزيرة،بالموحديناستنجدت

)71(.للموحدينوالطاعةالولاءواعذت

ابنوأذاقتمرسيةلمدينةمحاصرةالموحديةالقواتكانتالوقتهذاخلال

عامفيالأندلسإلىيوسفيعقوبأبوالموحديالخليفةعبرولما.الأمزينمردنيثر

الموحديةالجيوشقائدحفصأبوالسيدأخوهإليهذهب،باشبيليةونزلأمأ71هـ/566

للموحدين.الولاءأعلنواالذبنوالولاةالأعيانمعهوجلبمردنيشلابنالمحاصرة

أمامفشلأنهالااسترجاعهامحاولأشقرجزيرةفهاجمالأمرهذامردنيشابنانتهز

وتولى(.72هـ)567عامفيهماتالذيمرضهمنيعانيمرسيةإلىفرجعواليها،ضربات

)96(

)07(

)71(

)72(

03.-92ص،عصر،عنان-127-126ص!،علاقات،ريلةأبر

.83ص،الموحديالبيان،عذاريابن-131-127ص،رميلةأبر

704.-604ص،المن،الصلاةصاحبابن

714ص،الموحديندولةقيام،الغنايمراجع904-7014ص،المن،الصلاةصاحبابن

اء،اليمالحلة،الآبارابن-127ص2،ب،الإحاطة-262ص،أعماله،الخطبابنبنظر-

.53صعصر،،عان-24وص،المعجب،المراكي-268ص2،بر

027
http://www.al-maktabeh.com



لابأنرأىأنبعدالموحدينطاعةمندخلالذيهلالالقمرأبوابنهبعدهمنالأمر

.)73(للعصيأنجدوى

الشرهة:الجزانرامراءغانمةبنيمعالموحطبنعلا!ة-2

واستهر،الصنهاجيةمسوفةقبيلةإلى)البليار(الثرقيةالجزائرحكامغانيةبنوينتمي

بنيوسفالمسلمينأميررجالاتأحد،المسوفيعليأولادومحمديحيىمنهم

)07(.معروفمرابطيتقليدوهو،غانيةأمهمإلىنسبةالاسمبهذاوسموا،تاسفين

غانيةبنمحمدمنهماواستهر،الأندلسفيإداريةأعمالاومحمديحيىوتولى

هنفسدمالاصلاحالشرقيةالجزائرإلىيوسفبنعليالمسلمينأميربعثهالذي

هـ/52هعامفيوذلك،اللمتونيبكرأبيبنوأنورالمرابطيالرالييدعلىأمورها

ام)75(.126

عدوهفيالمرابطيننجمأفولغانيةبأبنالمعروفالمسوفيعليبنمحمدعاصر

بلادحكمفيالمرابطينورثتالتيالموحديندولةوقحام،والأندلسالمغرب

ولدولةللمرابطينولاؤهواستمرالنائيةالجزائرهذهفيحكمهغانيةابنفعزز،العدوتين

لقواالذينوالمرابطينلمتونةفلولمنللفارلنملجأجزائرهوأصبحت،العباسبني

الجزائريحكمغانيةبنمحمدواستمر،الأسرةهذهحكمظلفيوالأمانالرعاية

ام)76(.5/55135عامإلىالشرقية

فبعد،وطلحةوالزبيردإسحاقادلهعبدوهمأولاد،اربعةغأنيةبنمحمدخلف

سياسةعلىواسئمرالجزر،هذهيحكمأن)سحاقاستطاعالأخوةهؤلاءبينمنازعات

أسطولعلىغانيةبنإسحاقواعتمد)77(.عليهالوافدينلمتونةفلولاستقبالفىأبيه

ودفعحسابألفوالبندقيةوييزاجنوهوجمهورياتالإسبانيةالممالأبلهحسبت،قوي

أسا!لهمتحركلضمانالمعاهداتمعهوعقدواالأميرلهذاالطائلةالأموالملوكها

.59ص،الموحديالبيان،عذاريابن-142-913ص،علامات،رميلةأبو()73

331.صوالأندل!،المغربتارلخفىدراسات،الحبادي()74

242.ص،6بر،العبر،خلدونابن-268ص،المعجب،لمراكثيا()75

المرابطينعصر،الاسلامدولة،عنان-172ص،المرحديندولةسقوط،الغنايمراجع)76(

145.ص،والموحدين

.146-143ص،علامات،رميلةأبو)77(
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م)78(.1177هـ/572عامفيوذلك،المتوسطالبحرحوضفيبحريةالتجارية

مردنيشابنقتالخلال!بالأمانيشعرونالشرقيةالجزائرفيغانيةبنوكان

عامالأندلسشرقيعلىالموحدينوسيطرةمردنيشابنوفاةبعدولكن،للموحدين

والتوددالموحدينمصانعةفيفأخذبالخطرغانيةبنإسحاقسعر،أم567172/

)97(.حكامهمإلىالثمينةالهداياب!رسالإليهم

فيهايدعونهم1183هـ/578عامفيغانيةبنإسحاقإلىكتبهمالموحدونبعثثم

استشهدولما.اتباعهمعطويلةمشاوراتبعدذلكعنفامتنع،طاعتهمفيالدخولإلى

التيالسيئةالظروفاستغلالذي،الحكمفيعليابنهخلفهم1184هـ/57وعامفي

خليفتهمومقتلشنترينمدينةأمامقواتهمفشلفيوالمتمثلةالموحديندولةبهامرت

أبيالجديدالأميرومبايعة،م1184هـ/038عامفيهـ(058-)8يوسفيعفوبأبي

المؤمنعبدبنيوانشقاقهـ(،595-)058بالمنصورالملقبيوسفبنيعقوبيوسف

بنعليالظروفهذهفشجعتالجديد،للأميرالبيعةعغبعضهموامتناعأنقسهمعلى

قواتهسحنذلكمنوأكثربل،الموحديندولةعلىالتمردعلىغانيةبنإسحاق

)08(.الأوسطالمغربفيالحكمقاعدةبجايةمدينةمهاجمةوقررالبحرية

أهلمعرفةمنها:بجايةمهاجمةإلىإسحاقبنعليدفعتأسبابجملةهناك

الدعواتومنهابينهما)ا!(،النبادلبسببوأهلهاالمدينةهذهبأحوالالشرقيةالجزائر

إلىفيهايدعونهالمدينةهذهأعيانمنالثمرقيةالجزائرأمبرتلقاهاالتيالكثيرة

خصوممعبالتعاونأملتهوالتيإسحاقبنعليرسمهاالتيالخططومنها)2!(،القدوم

قضىالذينورياح،هلالبنيمنالعربطوائف:وهمالمنطقةفيالموحدين

أصحابحمادبنيمعونةعلىالاعتمادثم،م5761181^.-/عامثورتهمعلىالموحدون

فيمطروحبنيعلىالاعتمادإلىبالإضأفة،ملكهمعلىالموحدونقضىالذينبجاية

146ص،والموحدينالمرابطينعصر،الإصلامدولة،عنان-926ص؟المحجب،المرأكئي)78(

-.147

.147ص،علافات،رمبلةأبو)97(

مراجع-243ص6،!4العبر،خلدونابن-01صالمحطار،الروض،الحميريينظر،)08(

177.ص،الموحديندولةسقوط،القاي

.24ص،الدرايةعنوان،الغبريني81()

027.-ص،المحجب،المرأكشي(82)
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.()83الأيوبيالدينصلاحمملوكالتقويقراقوشوعلى،طرابلس

بجايةونزل،الروميرسيدبقودهالذيبالأسطولإسحاقبنعليالأميرسار

1184هـ/581هـ-038عامفيوذلك،الدفاعوسائلمنلخلوهابسهولةعليهافشطر

أم)كه،.185-

أمامهافانهزم،الغازيةللقوات(سليمانالربيع)أبوالموحديبجايةواليتصدى

)3!(.للظروفتحسبأبهافتحصنتلمسانإلى

وأسيرومازونةمليانة:أمثالالمهمةالمدنفاتحابقواته)سحاقبنعليوسار

البلادفيللموحدينالخطبةغانيةبنعليوقطع.قسنطينةمدينةعليهوامتنعت،والقلعة

كا!()86(.22-)575اللهلدينالناصرالعباسيللخلبفةبالدعاءوأمرعليها،است!ولىالتي

وعهدقولابرياجيشاجهزهـ(595)036-المنصورالموحديالخليفةعلمولما

خرجالذيالبحريالأسطولوجهز،حفصأبيبنزيدأبيالسيدعمهابنإلىقيادته

)87(.واحدةحربيةخطةوفقالبريالجيثىمعاونأسبتةمن

غانيةابنعليهااسشولىالتيالمدناسترجاعالمشتركةالموحديةالجيوشاستطاعت

هـ/581عامفيوذلكالروميرسيدأمائدهوأسرتالبحريالأسطولودمرتتباعا،

فعجزالصحراءجوفإلىوأعوانهمايحيىوأخوهإسحاقبنعليفهرب،أم183

بهم)8!(.اللحاقعنالمرحدون

بنيمنالعربقبائلودوكسبواالجريدببلادالواحاتمنطقةإلىغانيةبنووصل

نزولغانيةبن)سحاقبنعليبلغالأثناءهذهوفي،والهباتبالعطاياجثمموبنيرياح

أجلمنفراسله،طرابلسجهأتفيالحامةبلدةالغزبقواتهقراقوشالدينسرف

عليهايستوليانالتيالبلادتقسيمعلىواتفقا،هضاكالحباسبنيرايةلرفعبينهماالتعاون

بنعليحقمنوالأقصالأوسطالمغربينأيبونةغربيالواقعةفالبلاد،سرية

015.ص،علانات،رمبلةأبو-914-148ص،والموحدينالمرابطينعصر،عنان)83(

.178-177ص،الموحديندولةمقوط،الغنايمراجع-243ص6،%،العبر،خلدونابن()84

.62ص،11%،الكاملالأثير،ابن()85

243ص،191ص6،!العبر،خلدونابن-24ص،13ص،الدرايةعنوان،الغبريني)86(

.154-132ص،*قات،رميلةأبر-272ص،الحمجب،المراكي-

181.ص،الموحديندولةسقوط،الغنايمراجع()87

.155ص،علاقات،رميلةأبو)68(

732

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الانفاقهذأوكان،قراقوشحقفمنبونةسرقيالواقعةالبلادوأما،غانيةبنإسحاق

أم)08(.185هـ/581عامفي

منأصبحتالتيالبلادعلىالسيطرةإسحاقبنعليحاولالاتفاقهذاوبعد

استرجحتالموحديةالقواتأنإلاعليها،واستولىأسيرمدينةفهاجم،حقهضمن

توزرمدبنةإلىغانيةبنعليسأرئم)5!(.المهاجمالجيشقائدمقتلبعدالمدينة

وهيباسرجزيرةقصدثمم)ا!(،1186هـ/582عامفيوذلكعناءبعدعليهافاستولى

غانيةبنعليأنببدوولكن،تونسمدينةحاصرثمعليها،فاستولىتونسمنبالقرب

عليهاواستولىفحأصرهاقفصةهـمدينة582عامفيفقصدعليها،الاستيلاءفيفشلقد

.)29(أهلهابمعاونة

جبلعلىذياببنيمنالعرببعضبمعاونةقراقوشاستولىنفسهالوقتوفي

وماطرابلسعلىوسيطررياحبنيشيخزمامبنمسعوديساعدهسارثمنفوسة

.و(جاورها)3

بلادفقصدواغانيةبناسحاقبنعليقواتإلىبقواتهقراقوشانضمذلكوبعد

تحصيناتهما،لقوةوالمهديةتونسمدينتيعداماجميعأفملكوها(تونس)دولةأفىيقية

هذهفىالعباسيةللخلافةالدعوةوأفامالمسلمينأميربلقبغانيةبنعليتلقبوبعدها

الخليفةمنالترحابفلقيابغدادإلىالبرعبدوكاتبهابنهسفارةذلكواتبعالبلاد)4ه(،

(.59)أعمالهمفيغأنيةبنييناصرأنالأيوبيالدينصلاحمنبدورهطلبالذيالناصر

كبيرةدرجةبلغقراقوشوحليفهمغانيةبنيأمرأنالموحديالمنصورالخليفةرأى

فيهااستراحأنوبعدتون!،صوبم1186هـ/582عامفيبقواتهفسار،الخطورةمن

هزيمةغانيةبنوفأوقع،قفصةمدينةقربالمرابطينغانيةبنيلمقاتلةقواتهبإرسالبدأ

هـ/583عامفيوذلك،تونسإلىمدحورةفلولهارجعتالتيالموحديةبالقواتمنكرة

6()و

و(0)

)19(

()29

()39

()49

()59

,A.Bell:56-.57-243ص،191ص6،بالعبر،،خلدوقابن Les Benou Chanya, P

134.ص،والموحدبنالمرابطينعصر،عنان

.157ص،علاقات،ريلةأبر

212.ص11،بر،الكاملالأثير،ابن

.157ص،علاتات،رميلةأبو

291.ص6،برالحبر،،خلدونابن-211ص11،ب،الكاملالأثير،ابن

6!،الإسكندرلةادابكيةمجلة"الموحديوالمضورالدينصلاحبينالعلامة5زغلرلاسمد

69.-39صc_52915391لسنة7،-
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ايي(.عمرةسهلبمعركةالمعركةهذهوعرفتأم)،9(،187

سارالذيالموحديالمنصورالخليفةنفسفيمؤثروقععمرةسهللهزيمةكان

ومن،القيروانصوبجنوباواتجهأم187هـ/583عاممنرجبفيتونسمنبنفسه

يكتففلم،الطاعةفيالدخولبوجوببنذرهموحلفائهكانيةابنالىكتابابعثهناك

)!،(.الموحديالخليفةسفيرأيضأاعتقلبلالجوابردبعدمغانيةبنعلي

منسعبانفيالطرفينبينالمعركةفنشبتالحمةصوببقواتهالمنصورساربعدها

حيث،قراقوشوحليفهغانيةابنبهزيمةالمعركةهذهوانتهت5831187r_/عام

،ومتاعذخائرهنومالهقراقوشاتباععلىفسيطرقابىدخولالموحدينخليفةاستطاع

ثمففتحهاتوزرمدينةصوبالمنصورالخليفةسارثم)9،(.مراكشإلىجميعافأرسلها

"أ(.تونىمدينةإلىرجعثم،الطاعةإلىوأرجعهماقفصةمدينةدخل

حليفهمالغززعيمزياذوابنقراقوشخذلهذا،الموحدينخليفةانتصارنتيجة

ساروبعدها.طاعتهفيوالدخولمنهالعفوطالبينالموحدينخليفةفراسلوا،غانيةابن

زعماءوهخرالهزائمبهمفألحقغانيةابنمعتعاونتالتيالعربقبائللضربالمنصور

الىغادرهاتونساموررتبأنوبحد،الأقصالمغرببلادالىوأتباعهمالخلاف

1188عامفيمراكبث! /--A485.)(51(بنعليماتأم186هـ/384نفسهالعاموفيم

أخوهالأمروتولىالجريد)!ا(.بلادعلىالاستيلاءفيفشلأنبعدغانيةبنإسحاق

العصياذأعلنالذي،قراقوشمعبالحربولاينهبدأالذيغانيةبنإسحاقبنيحيى

سيطرةتحتكانتالتيالمناطقبعضعلىسيطرثمومنأولا،الموحدينعلى

ثانيا)301(.غانيةبنإسحاقبنعلي

.161ص،السابقالمرجعاعنان-218ص،الابقالمرجع،الفنايمراجع()69

.Bell,op,1':77-273ص،المعجب،المراكثي-212ص،11ب،الكامل،الأثيرابن)79( Cit

76.-

161.ص،علاقات،رميلةأبو()89

.Bell,op:-.18382ص،قابس،المرزوقيمحمد)99( Cit, P.

الاستقصا،،الناصري-!ص،6ب،العبر،خلدونابن-273ص،المعجب،المراكثي01()

212.ص11،!،الكامل،الأثيرابن-1كهص2،!

.914ص2،!،الشماليةأفريقياتاهـلخ،جويان-163ص،علاقات،رميلةأبو)151(

.191صالمعطار؟الروض،الحميري-273ص،المحجب،المراكثي;201(

918.ص،قابس،المرزوميمحمد;301(
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ثم،طرابلسمنبالقربمحسنموضعمنفهزمهلقراقوشغانيةبنيحيىتصدى

أخيهمنعسكريةامداداتوصلتهأنبعد،عنوةودخلهاطرابلسصوبكانيةابنسار

فيأسيرابقيالذكطقراموشمولىياقوتطرابلسحاكموأسر،ميورقةحاكمادئهعبد

الحصاروسددقابسصوبكانيةابنسارثم)"ا(،الموحدوندخلهاأنإلىميورقة

.501(أم)391هـ/193عامفيعنوةفدخلهاعليها

تجددتهأ061-)595الناصرمحمدايثهعبدأبيالموحديالخليفةعصرخلال

ابنسيطرأنبعد795--595خلال)فريقيةفيغانيةوابنالموحدينبينالحروب

بقواتهحفصأبيالسيدبنالحسمنأبوالسيدسارحيث،افريقيةبلادأكثرعلىغانية

ذلكوكان،الفرارعلىفلولهوأجبرت،المنكرةبالهزائمفأصيبغانيةابنلملاقاة

1(."كهقسنطينةمدينةمنبالقرب

المدعوالموحدينقادةوأحدكانيةبنإسحاقبنيحيىتنافسنفسهالوقتوفي

مفاوضاتبعدعليهاالسيطرةغانيةابنفاستطاع،المهديةمدينةعلىالكريمعبدابن

غانيةابنواستكملالأمر)701(.هذاضحيةوولدهالكريمعبدابنذهبطويلةومناورات

فيوبونةبسكرةمدينةدخلتثمباجةمدينةعلىفسيطر،افريقيةعلىسيطرته

م3012هـ/995عامفيتونسمدينةصوبذلكبعدغانمةابنسارثم)801(.طاعته

جبلصوبسارثم(،91)واعوانهزيدابيالسيدعلىوقبض،طويلحصاربحدودخلها

سيدغانيةابنأصبحوبذلك)115(،العصيانأهله)علانبعدالطاعةإلىنأرجعهنفوسة

بغداد)111(.فيالعباسلبنيفيهاوخطبمنازعبلاافريقية

غيرتالشرقيةالجزائرفيأمورحصلتافريقيةبلادفيغانيةبنيحروبوخلال

المنصورالموحديالخليفةقائداستطاعم5811186/عامففيفيها،القوىموازين

عليسفيرهأرسلالموحدي)الخليفةميورقةجزيرةفيمعتقلاكانالذيالربرتيربنعلي

)401(

)501(

)601(

)701(

)801(

)901(

)115(

)111(

.591ص،السابقالمرجع،عان-491ص6،!،الحبر،خلدونأبن

291.ص،قابس،المرزوقيمحمد-491ص،6ب،أيضأ

246.ص6،!،العبر،خلدونابن-314ص!،المحجب،الحراكشييشظر،

,2550111Bellص،السندعيةالحلل،السراجالوزلر op. Cit, P

255.ص،السابقالمرجع،عان-591ص6،!،الحبر،خلدونابن

236.ص،السابقالمرجع،السراجالو!لر-صالمؤن!،دينار،أبيابن

172.ص،علامات،رميلةأبو

ول.8ص6،بر،الحبر،خلدونابن
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غيابينتهزأن(هناكغانيةبنوفسجنه.الطاعةإلىأهلهايدعوال!ثمرقيةالجزائرإلىهذا

كانواالذينالمرتزقةالمسيحيينالجنودببعضفيتصلأفريقيةفيغانيةبنيأمراءمعظم

معهمفقام،ذلكبتحقيقفوعدهم،بلادهمإلىالعودةفيوالراغبينغانيةبنيخدمةفي

بنإسحاقبنمحمدالسابقالجزيرةحاكمإلبهموانضم،غانيةبنيحكمضدبانقلاب

الجزيرةعلىحاكماالثوارفأقامه،بالجزبرةواعتقلوهخلعوهقدأخوتهكانالذيغانية

المسيحيينالجندسرحأنبعدمراكشإلىالربرتيربنعليعادئمالموحدينباسم

لمميورقةجزيرةعلىالموحديننفوذأنعلىالوعد)112(.حسببلادهمإلىوأعادهم

الأميرفسارعالإنقلابهذابأخبارافريقيافيغانبةبنوعلممأسرعان)ذطويلأ،يدم

دخولادلهعبدواستطاع،صقليةطريقعنالجزيرةإلىبالرجوعغانيةبنايثهعبد

وفي)113(.دانيةمدينةحكمالموحدونولاهحيثالأندل!إلىمحمدأخوهففرالجربره

نأإلاإليهاالأسطولفأرسل.ميورقةجزيرةإنقاذالمنصورالخليفةحاولنفسهالوقت

بيدروالإسبانيأراجونملكأسطولوأنوبخاصة،يدهمنأفلتقدكانالأمورزمام

(.114ميورقة)أهللصالحتدخلالثاني

1187Cهـ/583عامفيالموحدينسيطرةتحتوقعتاومنورمةبابسةجزيرتيأنالا

غانيةبنادمهعبدوحاول)113(،الموحدينطاعةعنخارجةميورقةالجزركبرىوبقيت

1(.)"ايفلحفلمالجزيرتينهاتبنايمترجاع

عليهمالقضاءأنالموحديةالدولةأدركت،افريقيةفيغانيةبنيأمراستفحلولما

هذهلأن،ميورقةجزيرهفيقوتهممركزعلىالقضاءيسبقهأنيجب،إفريقيةفي

لذلكوالعتاد،بالرجالإفريميمافيغانيةبنييغذيالذيالموردبمثابةكانتالجزيرة

فيالموحديننفوذاستقرارأن061A-(-)5ادلهلدينالناصرالموحديالخليفةرأى

علىصممولهذا(غانيةبنيقاعدةميورقةجزيرةعلىاستولىإذاإلايستتبلن)فريقية

عليها)117(.السيطرة

،العبادي-157ص،الأبقالمرجع،عنان-215ص،الموحديندولةسقوط،الغنايمراجع)112(

.3!مصواياندل!،المغربتاربخفي

175.ص،علامات،رمبلةابو)113(

361.ص،السابقالمرجع،العبادي)114(

.158ص،السابقالمرجع،عان()115

177.ص،علاقات،رميلةأبو)116(

.228ص،نفطال!رجع،الغنايمراجع-ر67ص،ال!مابقالمرجع،المبادى)117(
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جزيرةفشلتدانيةثغرمنالموحديةالأساطيلخرجتم3012هـ/993عامففي

!لملىغانيةبنادلهعبدوقتلكبير،عناءبعدفدخلتها،ميورقةجزيرةهاجمتومنهايابسة

فيالشرقيةالجزائردخلتوبذلك)18)(،المقدمعمرباسميعرفا!رادمنرجليد

بلادفيغانمةبنيلقتالالموحديالخليفةتفرغذلكبعدثم.""(الموحدينطاعة

الأ!طولويعاونهابنفسهقادهاوالتيم412ههـ/106عامفيالجيوشاليهمفسير)فريقية

فهاماتالتيالسنة)وهي631Xعامهـإلى10منالأعواموخلال،البحري

بلادفيغاني!بنيصالحكيرفيتهبالمعاركرياحبدأت(غانيةبن)سحاقبنيحيى

غانيةبنيأيديمنتباعا)فىيقيةمدناسترجاعالموحديةالجيوشفاستطاعت،إفريقية

)012(.المتكررةالهزائمبهمالحقتانبعد

بالأندلس:هودبنمحمدمعالموحدينعلالة-3

بنيأسرةسليلفهو،الأندلسفيالموحدينعلىثارمنأولهودبنمحمدكان

منوانتزعو!اأم115هـ/303عامعليهاالمرابطونسيطر.سرقسطةمملكةأصحابهود

الأندلسيينثورةفرصةالدولةسيفابنهانتهزثمهود،بنجحفرأبيبنالدولةعماد

1145سنةالمرابطينعلى ./ 953Aالاحزينالثوارساعدكما،المرابطينعلىبثورةفقامم

البسيطموقحهفي5/541146عاماستشهدثم،الأندلسسرقيعلىأميراأصبححتى

.الإسبانضد

خلالالعسكريةأوالسياسيةالأعمالفيالتاريخهذابعدهودبنيأسرةتشتركلم

الذيهود(بن)محمدهذاإلاأحدمنهميشتهرفلم.الموحدينعصرمنطويلةفترة

بعدم1217هـ/614عاممنذاشتهرفقد،1228هـ/625سنةالموحدينعلىبالثورةقام

ا(.)"الأندلسشرقيفيالاسبانمنشنفيرةحصناسترجاعه

الثورةلتبريرالبعضمنسمعهاالتيالخرافاتببعضحركتههودبنمحمدعزز

وبدااللصو!،عصاباتوبحضالجندمنطوائفاليهوانضم)!ا(،الموحدينضد

315.ص،لمعجبا،كيالمرا()118

.081-971صى،تفاعلا،ريلةبوأ1()91

91-14ص،الدولتيهنتاريخ،الزركشي-791ص6،!،الحبر،خلدونابنيظر:)012(

Bell,Op.-291-181ص،علاقات،رميلةأبو-24ص2،!،الاستقصا،الناصري-

172.:Cit.P

116.صالمحطار،الروض!،الحميري_252_248ص2،!اليراء،الحلةالابار،ابن)121(

27.وص،الأعلامأعمال،الخطيبابن)122(
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له،مقرأ-الصخيرات-الصخورحصنمنمتخذام6251228/عامرجبفيحركته

سيمتلكبأنهواتباعهنفسهومنى،مرسيةمنبالقربسقورةنهرعلىالحصنهذاويقع

)ثرا(.العباسيةللخلافةالدعوةسيعيدوأنه،الأندلسكل

واليهاعلىوقبضمرسبةمدينةعلىبالسيطرةأعمالهأولهودبنمحمدبدأ

وللخليفةلنفسه(ادلهعلىالمتوكلنفسه)سمىهودبنمحمدفخطب،الموحدي

سعارالسودالأعلامرافعالم!()124(،-5)623بالتهالمستنصربغدادفيالعباسي

(.1العباسم!ن)ء

الهزيمةبهحلتولكنبلنسيةواليإليهفسارالأمرهذاخطورةالموحدونأدرك

هـ(962-)621المأمونالموحدينخليفةإلىصريخهبعثومنها،ساطبةإلىفعاد

وألحق،مرسيةصوببقواتهالمأمونسار.العونمنهيطلبإسبيليةفيالموجود

وعجل،روام9هـ/626عامأوائلفيإسبيليةإلىالمأمونرجعئمهود،بابنالهزيمة

.126(قوة)يزدادهودابنأمروتركأمرها،لاضطرابمراكشالىالعبور

طاعتها)شبيليةمدينةأعلنتكماهود،لابنولاءهاالأندلسسرقيمدنأعلنت

يهمطريفجزيرةفيفوجده،المأمونالخليفةوراءهودبنمحمدساروبعدها،له

عرفتم921هـ/626عاممنرمضانفيمعركةبينهمافقامت،المغربإلىبالعبور

جبلعلىهودابنفاسترلىالمغربإلىبعبورهونجاالمأمونفيهاانهزم،طريفبموقعة

الخضراء)127(.والجزيرةالفتح

أهلوألحقهود،ابنطاعةفيالأندلسقواعدمعظمدخلتالأمرهذانتيجة

بلنسيةمدبنتيغيرطاعتهخارجفيهايبقولم،الموحدينبجندوالضررالأذىالأندل!

بنلمحمدولاءهاالمعربعدوةفيالمدنبعض!أعلنتنفسهالوقتوفيولبلة)128(.

فيالخلطعربمنظوائفرسائلأنكما،الفتحرباطومدينةسبتةمدينةأمثالهود

123(

(124

(125

126(

127(

(128

ابن

ابن

ابن

ابن

المر

ابن

ص

ابن

.118صالمحطار؟الروض،الحميري912_ص2،!،الإحاطة،الخطيب

926.ص،الموحديالبيان،عذاريابنينظر،-3!هصى2،ب،اليراءالحلةالابار،

271.ص،المغربحلىفيالمغربسحيد،

،عنان-802ص2!،الاسقصا،الناصري-013ص،2%،الاحاطة،الخطيب

.691ص،علاقات،رميلةأبر-293ص،السابقجع

،الأعلامأعمال،الخطيبابن-أ(رمم)حاثية303ص2،باليراء،الحلةالابا!،

028-348.:Scott,Moorish Empire Vol,,2 P

.2!وص،علاقات،رميلةابو-692ص2،!السيراء،الحلةالآبأر،
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/.1232,962عاممنوذلك،لهولاءهاتعلنومراكثىالمغرب xالخليفةعهدبدايةفيم

لم!هـ()912(.5-)962الموحديالرسيد

عامفيفوصله،حكمهلشرعيةالعباسيبالتقليدالأمرهذاهودبنمحمدوعزز

الأندلسإلىيحملهالمستنصرالعباسيالخليفةكتابام234هـ/631عاممنهـأو962

كانحيثغرناطةفيالناسعلىالخليفةرسالةفقرأتبالكمالالملقبالكرديحسن

موجودا)013(.هودبنمحمد

إلىرجعواعليهالمتمردينأنحتىالأندلسفيهودابنأمرالكتابهذاعزز

نصربنيوسفبنمحمدطاعتهإلىرجعفقد،العباسيةالرسالةهذهوصولبحدطأعته

أبيللأميرودعاجيانمدينةفيواستقلم9621232^-/عامهودابنعلىثارالذي

.)131(إفريقيةأميرالحفصيزكريا

علىالإسبانيةالممالكهجماتبصدقامهودبنمحمدالمتوكلأمربدايةفي

ملكالئاسعالفونسوقواتأمامأم023هـ/627عامانهزمعندماأنهإلا،الأندلسقواعد

فىلهقبللابأنهودبنالمتوكلفرأى،الإسبانيةالممالكبقيةعليهتكالبت،ليون

)132(.وقشتالةليونملوكمعالصلحمعاهداتعقدفقررالإسبانمجاهدة

ابنيدفعهاطائلةأموالمقابلقشتالةملكمعالصلحعقدم1235/هـ632سنةففي

1236xهـ/633التاليالحامفيفاستولىدشتالةملكيلزملمالصلحهذاأنإلاهود،

إنقاذها)330(.هودابنيستطعولمقرطبةمدينةعلى

بادلهالواثقابنهالحكمفيفخلفه،مهـ/635عامهودبنمحمدتوفي

.)134(بأفىيقبةللحفصيينوخطبالحباسيينطاعةخلعالذيهودبنمحمد

ر33-254ص6،%،العبرخلدودأ،ابن-028-927ص،الأعلامأعمال،الخطيبابن)912(

921.ص2،بر،الاستقما،الناصري

412.-411ص،السابقالمرجع،عنأن1013(

.017ص6،!،العبر،خلدونابنرأ()1

502.ص،علانات،رمبلةأبو)132(

.Scott,op,,183036.2ص،القرطاسروض،زرعأمروابن)133( Cit

602.ص،علامات،رميلةأبو)134(
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:دبانجملبأكطالموحدلنعلافة4-

عهدأواخرفيالأندلسسرقيأميرمردنيشبنسعدبنيوسفسلالةمن

حكمفيمردنبشالابناءالموحدوناصتخدموقد.الموحدينعهدوأوائلالمرابطين

الأندل!)؟13(.علىسيطرتهمبعدالأساطيلوقيادةالولايات

زيدأبوهوموحديأمبرأم224هـ/62هعامأواسطفيبلنسيةيحكمكان

يعتبرذاكإذقث!تالةملكالثالثفرناندووكان،المؤمنعبدسلالةمنالرحمنعبد

نصدىفقدولهذا.قشتالةمملكةحصةمنفهيثمومنطليطلةكورةمنجزءابلنسية

الوقتوفي،طاعتهفيفدخل،قشتالةملكأمامبضعفهزلدأبوفأحسعليها،للهجوم

معهواتفقزيدأبومنهفخافنفسها،الأطماعأرغونملكالأوللخايمةكانتنفسه

أهممنالأمرهذافكان.سنويةكجزيةومرسيةبلنسيةخراجخمسلهيقدمأنعلى

أبوبلنسيةفيزيدأبيعلىوثار،مرسيةفيهودبنيوسفبنمحمدقيامأسباب

.)136(منهاوطردهزيانجميل

جنجالةعلىسيطروكذلك،دانيةمدينةعلىفاستولىبقواتهزيانجميلأبوسار

لكنهما،وشاطبةسقرجزبرةفيعمومنهأبناءبطاعتهواعترف،م6269122/عامفي

استفحلفقدذلكومعنىهود)137(.بنمحمدوبايعاعمهما،ابنطاعةخلعاأنلبعاما

إلىالموحديزيدأبوالسيدلجأ)138(.زيانجميلأبيوبينهودبنمحمدبينالخلاف

الملكفوافل،ومرسيةبلنسيةمدبنتيلاستردادالمونمنهيستمدالإسبانيأرغونملك

الاسبانيةبالقواتزيدأبوسار.لهزيدأبويقدمهاكثيرةغلاتلقاءذلكعلىالإسباني

الأمروشرحأركونإلىفرجع،لهمواتيةتكنلمالظروفأنالاومرسيةبلنسيةصرب

بعضالإسبانيالملكفأعطاه،لهتابعأيكونأنوطلبالإسبانيالملكلحليفه

13(.)وهناكالمسيحيةأعتنقزيلدأباالسيطأنالرواياتبعضوأشارت،الحصون

شددم1238هـ/636عامالى1233`هـ/631هـ-063عاممنالسنواتوخلال

272.ص،الأملاماعمالا،الخطبابن)135(

902.-702ص،علافات،رميلةابو-حاثبة(3)كوص2،بال!يراء،الحلةالابار،ابن)136(

028.ص،الأعلامأعمال،الخطيبابن)137(

593.ص،السابقالمرجع،عنان)138(

المبر،،خلدوناهـابن3.--صا،!503Xص2،بالسيراء،الحلةالابار،ابنينظر،)913(

893.ص،الابقالمرجع،عنان-167ص4،!
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حصونها،أهمعلىأولافسيطر،بلنسيةمدينةعلىالحصارالأولهخايمةأرغونملك

الوقتطيلةزيانجمبلأبوصمدوقد،أوروبيةقواتتساعدهبلنس!يةصوبسارثم

الحفصيةالقواتتفلحلمكما،النهايةفيبفلعلمأنهغيرالإسبانيالهجومهذالصد

عامأرغونملكبيدبلنسيةفسقطت،المساعداتلهتقدمأذبحراتونسمنالقادمة

لحكمه،مركزأواتخذهاسقرجزيرةإلىورحلالمدينةزيانجميلأبوهـوترك636

افريفية)014(.فيللحفصسنوخطبللعباسيينالخطبةقطعوبعدها

ملكقوادأحدمنهاأخرجهحيثشقرفيطويلأيمكثلمزيانجمحلأباأنإلا

عاموفي،لحكمهمقرافاتخذهادانيةمدينةإلىزيانجميلأبوفسار،الاسبانيأرغون

/6369123rالحفصيينباسموحكمهاعليهاوسيطرمرسيةإلىزيانجصلأبوسار

.،اهـ)،افريقيةأمراء

بهذهطويلايتمتعلمأنهالا،الأندلسسرقيولايةزيانالأميرالحفصيونقلد

وأعلنم0124هـ/637عأمأواخرفيعنهاخلعههودبنمحمدبادلهالواثقلأن،الولاية

للحفصيين)142(.ولاءه

بنالفونسوقشتالةملكهجماتأأماالصمودهودابنيستطعلمنفصطالوقتوفي

لهذاتبعيبههودابنفأعلن،مرسيةمدينةعلىبالسيطرةيطمعالذي،المالثفرناندو

هـا(.قثشالة)3لملكتابعابصفتهمرسيةيحكمبأنهواعترفالإسبانيالملك

نصر:بابنالموحدينعلاقة-3

سيدعبادهبنسعدإلىنسبهيرجعالأنصاريالأحمربنيوسفبنمحمدهو

)كها(.جيانولايةأعمالمنأرجونةناحيةفيالجندبقيادةأسرتهاستهرت،الخزرج

ولعجزأولأ،المسلمينقواعدعلىالإسبانيةالممالكهجماتلكثرةونظرا

بنيوسفبنمحمدقيأدةإلىالسكانتطلع،العدوانهذاصدفيهودبنمحمد

خطرمنالبلادسيخلصالذيالمنتظروالقائدالمنقذواعتبروهأرجونةحصنفيالأحمر

212.-211ص،علاتات،ريلةأبو-285ص4،برالعبر،،خلدونابن)014(

،6!،017ص4،!المبر،خلدونا،بنi-031ص2،!السبراء،الحلة،الابارابن)141(

457.ص،الابقالمرجع،عان-285ص

285.ص6،!؟العبر،خلدونابن)142(

)143(173.:Altamira,A History of Spain, P

.167ص،ابر،الرياضازهار،المقري-12صالمعطار،الروض،الحميري(14)
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.145(ن)لإسباا

فيفدخلت،أرجونةحصنفيم1232هـ/962عامفيثورتهنصرابنفأعلن

ذلكعلىنصرابنوتسحى.وقرهونةوقرطبةوجيانوسريشوبسطةأشواديطاعته

هود)كها".لابنذلكفيمنافسأالحباسيةللخلافةوخطبالمسلمينبأمير

فقد،طاعتهفيالبلادبعض!ودخولنصرابنقيامخطورةمدىeyeابنادرك

.أخرىناحيةمنالأندلسحكمفيلهومزاحما،ناحيةمنعنهخارجاهودابناعتبره

وهـأ363عامفياخرهامراتثلاثهودبابنالهزيمةوحلتالحروببينهمافقامت

.147(هـ)634عام

فأول،م1238هـ/633عامفيهودابنوفاةأثرعلىبالاتساعنصرابندولةبدأت

18(.)نفسهالحامهذافيغرناطةمدينةطاعتهفيدخلتالتيالمهمةالمدن

أعلنتم9123هـ/636عاموفي،المريةمدينةعلىنصرابنسيطرنفسهالعاموفي

.914(نصر)لابنوالطاعةالولاءمالقةمدينة

فيللموحدينوخطب،للعباسيينالخطبةنصرابنقطعم6370124_/عامفي

عامالرسيدتوفيولما،064(-)962الرسيدالموحديالخليفةعهدعلى،مراكتز

)فريقية)015(.فيللحفصيينوخطب،للموحدينالخطبةنصرابنقطعم1243هـ/064

سنةوهيعنهمفقطحهأ،م79124!هـ/عامحتىللحفصيينيدعونصرابنواستمر

)151(.المسلمينبأميربعدهانصرابنوتسمىزكريا،أبيالحفصيالأميروفأة

علىالمتواصلةغزواتهمردأوالإسبانوجهفيالوقوفنصرابنيستطعلم

،خلدونابن79،ص2،!،الطببنفح،المقري278_ص،الأعلامأعمال،الخطيبابن)145(

591.ص7،%العبر،

هـينظر،495،ص2،بر،الاحاطة،الخطبابن-182ص،القرطاسروض،زرعأبيابن)146(

927.ص،الموحديالبيان،عذاريابن

927.ص،الأعلاماعمال،الخطيبابن)147(

9.و-89ص2،!،الإحاطة،الخطيبابن)148(

216.ص،علاقات،رميلةابو()914

432.ص،الابقالمرجع،عان-79-59ص2،%،الإحاطة،الخطيبابن)015(

،2!،الإحاطة-36ص،البدريةاللمحة،الخطيبابن-01ص7،!الحبر،،خلدونابن)131(

99.ص
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وجاء،مكا124ك!هـ/3عامفيالثالثفىناندوقثشالةملكمعالصلحفحقدالأندل!،

نصرابنيعترفوأنوأحوازها،جيانمدينةعنقشتالةلملكنصرابنيتنازلأن:فيه

فييعاونهوان،دينارالفوخمسينمائةلهيدفعوأنقشتالةلملكوالطاعةبالولاء

التابعينالأمراءمنبصفتهالنيابيقشنالةمجلساجتماعيثمهدوأن،أعدألهضدحروبه

.152()الاسيانيللملك

.Altamira,op,433_صالابقالمرجع،عان-434-043ص،الأندلستاريخ،أشباخ)152( Cit

!:ا73.
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الإسبانيةللممالكالموحدينجهاد

هي:الأندلسلطالموحدينلدولهالمعاصوةالاسباثيهالممالكأشهر

غرناطة.مملكةقبتامحلاىملوكهاوأشهر،قشتالةمملكة-4

وليونقشتالةحكمالبرجونيريمرندالكونتابنالابع()ألفونسوالسليطين-أ

.1157f-5521126/-052السادسألفونسوابنةأوراكةأمه)ثسرافتحت

مشقل:حكممنهالكلفكانوليونقشتالةمملكةانقسمتعصرهوبعد

السليطين:بعدملوكهاوأشهر،تشنالة-أ

.ام158-1157هـ/353-552الثالثشانجة-ا

.م1214-6111158_/-553)النبيل(الثامنألفونسو-2

ليونإليهوأضيفتقشتالةحكمم1252-1214هـ/065-611الثالثفراندة-3

كذلنب.

أم.282-1232هـ/681-065)العالم(العاسرألفونسو-4

السليطين:بعدملوكهاوأسهر،ليون-ب

ام.188-5841157/-332الببوج()الملقبالثانيفراندة-ا

.م0123-1188هـ/628-584الببوجبنالتاسعألفونسو-2

.أعلاهموضحهوكماقشتالةمملكةسيطرةتحتليونمملكةدخلتثم

:البوتغالمملكة-2

.ام185-5811158./-553الرنكبنألفونسو-أ
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أم.211-ا185هـ/806-581الأولشانجة-2

.م1223-1211هـ/62ه-806الثانيألفونسو-3

الثالث.وألفونسوالثانيشانجةبعدهوجاء

وبوشلوذة:أورمملكة-3

إلىأرغونحكمانتقلم1137هـ/531عامالحكمالراهبردميراعضزلأنبعد

ويأتيأعلاهبيناكماأم162هـ/337-525الإسبانيبرشلونةملكالرابعبرنجيرامون

:بعده

.`أ691-1162هـ/5و3-557الثانيألفونسو-لأ

م.1213-0616911_/-395)الكاثوليكي(الثانيبطرة-2

.م1276-1213هـ/675-061)الغازي(الأولجايمش-3

الامباذيةياممايكاليمضوجهاد

أولوكأن،هذهالإسبانيةالممالكمجاهدةفيالمرابطيندولةالموحدونورث

بناءهوالغرضلهذا1163r(/558عام)المتوفىعليبنالمؤمنعبدبهقامعمل

تكوذهلكيم0116هـ/553عامفيبناؤهاكملوالتيطارقجبلسفحعلىالفتحمدينة

)3؟ا(.الإسبانلمجاهدةالجيوشمنهتنطلقالأندلسفيموحديأمعسكرا

قويةحاميةوفرأنبعدالمغربإلىرجعالمدينةهذهالمؤمنعبدافتتحأذوبحد

منالعاصمةنقلتكماقويا،دفاعيأمركزاكرناطةوجعل،والأندلسيينالموحدينمن

الممالكعدوانلردالجيوشيجهزالمؤمنعبدبدأئمهـ.557سنةقرطبةإلى)سبيلية

المؤمنعبدولكن(،الفضحرباط)الرباطمدينةإلىمراكشمنبهاوسار،الاسبانية

558)يوسفيعقوبأبوبعدهمنالأمروتولىذكرنا،كما558&-عامفيوماتمرض

عامفي.جديداقرارايتخذحتىبلادهاإلىبالرجوعالجيوشهذهأمرالذيهـ(058-

ضدالمناطقبعضدفاعاتلتعزيزالأندلسىإلىموحديةعسكريةحملةهـعبرت056

فيمردنيشبنسعدبنمحمدمعمسلحصدامحدثكما(الإسبانيةالممالكهجمات

.147ص،بالإمامةالمن،الصلاةصاحبابن)153(
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المرتزقةعددبلغحيثإسبانيا،ملوكمنعددمعوفىيةصلاتلهكانتوالذي،مرسية

مقاتل،ألف()13منيقاربما،الوحديالجيشمعلهلقاءفي.جيشهفيالإسبان

12بعدعلىالجلاببفحصالمعركةهذهوعرفتللموحديناللقاءهذافيالنصروكان

.1154ذلك)بعدمردنث!ابنوتوفي،مرسيةمدينةجنوبيكم

المغامرينوبعضالرنكبنألفونسوالبرتغالملككانالأحداثهذهخلال

1147عامففي،الأندلسغربيفيالاسلاميةالحصونيهددون 542A-/ملكاستطاعم

نحومتجهين،والهولنديينوالألمانالإنجليزمنصليبيةفواتمعبالتعاونالبرتغال

عاموفي.شنترينمدينةعلىاستولىثم،لشبونةمدينةعلىيستوليأن،المشرق

0116 555A-155(الفتح()قصردانسأبيقصرعلىاستولىم(.

علىفاستولىالجليقي(جراندة)العلجيسمىبرتغاليمغامرقامذفسهالوقتوفي

)،وا(.الأندلسغربيمدنبعض

واستطاع،الإسبأنيةالممالكخطرمنللحدالأندلسإلىموحديةقواتعبرت

وأالأحمق-)الببوجالثانيفراندةمعصلحمعاهدةعقدمنالأندلسفيالموحدون

عامالأندلسقواعدوهاجمالمعاهدةهذهخرقأنهإلا،ليونملكاللعاب(الكثير

مدينةهاجمتبأنالأمرهذاعلىوالأندلسيةالموحديةالقواتفردتام174هـ/057

)السبطاط()137(.باسمالإصلاميةالروايةوتسميهاالليونيلذرلق

خمسةزهاءفبهاوبقي.566Aعامالأندلسالىيعقوبأبوالموحديالخليفةعبر

يحرزولمطببةثمارايجنلمانهإلا،الاسبانيةالممالكيحارب-571Aعامالىاعوام

ملكفقامالأندلسعلىهجومهمالإسبانفجدد.مراكشإلىعادوبعدهاالكبير،النصر

قربالموحديةالقواتلهفتصدت،الأندلسيةالأراضيبمهاجمةالثامنألفونسوقثتالة

هـ056عامفيالأندلسإلىالموحديالخليفةعبروبعدها.158())4578-عامطلبيرة

أمريعقوبأباالخليفةأنإلا،معاركعدةفيونازلهاشنترينمدينةصوبواتجه

بالإمامة،المن،الصلاةصاحبابن-ه26-258ص2،بال!يراء،الحلة،الابارابن)154(

273.-272ص!

461.ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي-272ص!2،!السيراء،الحلة،الآبارابن)155(

43.-26ص2،!،السابقالمرجع،عنان-274ص،بالامامةالمن،الصلاةصاحبابن)156(

.022-921ص،بايإمامةال!ن،الملاةصاحبابن-453ص004cص،المعجب،المراكثي)157(

001.-39ص2،!،المابىالمرجع،عنان)158(
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الآخرربيعفيقليلبعدوتوفيالمعركةفيأصيبثمافتتاحها،قبلفجأةبالانسحاب

.1184xتموزهـ/038عاممن

عبردولتهأمورنظمأنوبعدهـ(.595-)058بالمنصورولقبابنهالخلافةتولى

الأولسانجةالجديدالبرتغالملكاعتداءاتلردوذلك5861185x./عامالأندلسإلى

عامفيذلكوكانالصليبيةالفوأتبمعاونةالأندل!مية!ثلبمدينةعلىسيطرالذي

استرجاعمنعنيفةجهاديةمعاركبعدالموحدينخليفةاستطاعأم)915(.918هـ/383

بحدهاورجع،م1911هـ/873عامفيوذلك(دانسأبي)قصرالفتحوقصرسلبمدينة

)5"ا(.المغربعدوةإلى

أمدهامعاهدةالموحدينمععقد)النبيل(الثامنألفونسوقشتالةملكعهدفي

بمهاجمةقشتالةملكبدأالمعاهدةمدةانتهتفلماهـ()161(.195-)586سنينخمس

حصنقرباللقاءفكانكبيرةبجيوشالموحديالمنصورإليهفعبر،الاسلاميةالأراضي

الكبيرالنصرالموحدونفأحرزم5911هـ/195عامفيرباحقلعةمدينةقربالارك

عقدتالمحركةهذهوبعدبالقشتاليين)162(.منكرةهزيمةولحقتالارأبحصنوافتتحوا

.)163(أكئرأوسنواتعشرولمدةم8911هـ/5يوعاممنابتداةالطرفينبينهدنة

هـ(061-)595ايثهلدينالناصرابنهفخلفه،المنصورالخليفةهـتوفي5و5عامفي

انتهاءقبل-م!أم95هـ/606عامفيالثامنالفونسوبدأ.العشريندونسنهكأنتالذي

،أرغونملكالثانيبطرةذلكفيوعاونه،الأندلسيةالأراضيمهاجمة-الهدنةاجل

الأندل!إلىوعبرجيوسهجهزالذيالموحدبنخليفةإلىصريخهمالأندلسأهلفبعث

_/906iعامالحقابحصنعندالثامنبألفونسوالناصرفالتقى،م1211هـ/76هعام

اللقاءوانتهى)عدادها،(الثالث)انوصانالباباتولىصليبيةجيوشتساعدهوكانتم1212

915(

06(1

161(

162(

16)ر

كهـ.4623_ص،الأندلياياريخ،الحجي(

المراكثي،-191ص3،!،والتكملةالذيل-273-272ص2،!،اليهراءالحلة(

.356ص،المحجب

463.ص،ال!ابقالمرجع،الحجي-4ص7،برالأعانا،وفيات،خلكانابن(

-13-12صالمحطار،الروض،الححيري-وبعدها352ص،المحجب،المراكيينظر(

أهـ4-211ص2،!،الابقالمرجع،هـعنأن81ص4،!،الطيبنفح،المقري

484.094ص،الأندليالتاريخ،الحجي

المرجع،عنأن382.ص4،!،الطيبنفح،المقري-036ص،الععجب،المراكي(

234288،ص2،!،السابق .o

8!2
http://www.al-maktabeh.com



توفيحيثمراكشإلىالناصرعادثم)م!ا(،الموحدينقوةوتشتتالناصرجيضبهزيمة

نذيرأعدتالتيالعقابمعركةفيالهزيمةنتيجةمنكمدارلما،م0611213/عام

الموحدية)؟16(.الدولةبانحلال

عقدالذيهـ(،062-)061بايثهبالمستنصرالملقبيعقوبأبوابنهالناصرخلف

هذهفيخسرتالأندلسولكن(،الثالث)فراندةالجديدقشتالةملكمعسلممعاهدة

البرتغالملكعلبهاسيطرالتي(دانسأبي)قصرالفتعقمرمنها،المدنبعضالمرة

.166(هـ)461عامفيوذلكألمانيةأساطيلبمساعدة(الثالث)ألفونسو

الوأحدعبدمحمدأبووخلفهأم224هـ/062عامعقبدونفجأةالمستنصرتوفي

بالعادلالملقبأدثهعبدمبايعةوتمتأسهر،عدةبعدخلعالذيالمستنصرأبيعم

)962الرشيدابنهبيعةثمهـ(62-و)624المأمونأخيهبيعةتلتهئمهـ(624-)621

على)سبانياملوكاعنداءتبعهالخلفاءتنصيبفيالسريعالتبدلهذا5ك!هـ()167(.-

قشتالةملكقامحيث،والحصونالمدنمنكثيرعلىوسبطرتهمالأندلسيةالأراضي

زعاماتظهورإلىأدىالأمرهذاأنكما،المجالهذافيوافربقسطالثالثفردلند

أهمها:المغربعدوةفيمحلية

الأميرالدولةلهذهالمؤسسوكانمرينبنيدولةظهرتالأقصىالمغربفي-أ

لهم.عواصمومراكشفاسملوكهااتخذهـ(،614عام)توفيمحيوبنالحقعبد

زيانبنيغمراسنزعيمهمأعلن،قلانبنواستقل،الأوسطالمغربفي-2

هـ.633عامتلمسانفيالاستقلال

أبيبنالواحدعبدبنادله)عبدبزعامةحفصبنواستقلالأدنىالمغربفي-3

.168(هـ)62رعامحواليحفص(

ففي،الأندلربلدفيالموحديالوجودعلىانعكسالضعفهذاأخطارأنكما

الخطب،ابنا-37صالمعطارالروض،الحميري993ص،المعجب،المراك!ثي،ينظر(1)4

السابق،الصرجع،عنان83!ص4،ب،الطبنفح،المقريف83ص،ا!،الإحاطة

794.ه94ص،السابقالمرجع،الحجي!13ص2،ب

.44ص،السابقالمرجع،الحجي)165(

77؟ا(.)رمم69؟ص2،ب،هـالتكملة39ص273Lص2،برالسيراء،الحلةالابار،ابن(1)6

904.ص،141ص،اب،الإحاطة-027-265ص،الأعلاماعمال،ا!بابن)167(

.6ص3،!الاصتقصا،،الناصري934ص154&ص7،ب،الحبر،خلدونابن)168(
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0123عام -/627eالذيبطرة(بن)جايمشأرغونملكبيدميورقةجزيرةسقطتم

أختهابعدفسقطتاليابسةجزيرةأماونرنسا)،16(.)يطاليامنأوروبيةجيوشعاونته

يأ،سنةستينحواليبعدإلاتسقطلممنورقةجزيرةولكن)017(.قليلةبسنواتالكبرى

الارغونية)171(.القواتبيدم1287هـ/686عامفي

قيامإلىأدتمحليةزعاماتظهورإلىأدىالأندلسفيالمضطربالأمرهذا

وقيامالموحديةالدولةضعفبينماالمدةوفيالأحمر،بنيبزعامةغرناطةمملكة

الممالكببدأندلسيةحواضرعدةسقطتبعدهأ(هـأو635عام)نحوكرناطةمملكة

.)872(الإسبانية

عامفيوذلكقرطبةمدينةهيسفطتالتنالأندلسيةالمهمةالحواضرأولى

)فرناندوالفنشبنفراندةملكهابزعامةالقشتاليةالقواتدخلتهاحيثم1236هـ/633

مدينةتعرضتم6361238*./عامالى1233xهـ/631منالأعواموخلال()173(.الثالث

أوروبيةجيوشوساعدتهبالغازيالملقبالأولجايمشأرغونملكهجماتإلىبلنسية

هذايقاومأنزيانجميلأبوبلنسيةحاكمواستطاع(،التاسع)جريجوركطالباباباركها

تنفعولم،الحصارسدةأمامسقطتالمدينةأنإلا،الزمنمنفترةالصليبيالهجوم

)هـ17(.المغربعدوةلأمراءاستغاثاته

عامأواخرفيشقرجزيرة.مثلالقريبةالمدنمنعددسقوطذلكتلا

ومدينةهـ)177(،643عامفيجيانومدينةهـ)176(،641عامفيدانيةومدينةكا!)175"،93

916(

017(

171(

172(

173(

174(

(175

176(

(177

)004(رقم156-155صأ،!،التكملة318Lص2،!السيراء،الحلةالابأر،اين

383.صا،بر،الإحاطة،الخطيبابن946ص4،!،الطبنفح،المقري-

.804ص2،بر،الابقال!رجععنأدأ،

277.-276ص،الأعلامأعحال،الخطبابن

472.-471ص،الابقالمرجع،الحجي

351.صأ،بر،الاحاطة-332ص،الأعلامأعلام،الخطيبابن

121صا،!،هـالتكملة30ص،127ص2،!الحصيراء،الحلةالابار،ابنينظر،

ال!ابق،المرجع،الحجي-273ص،الأعلامأعمال،الخطيبههـابن1ص"و،ص

.947.!د73ص

472.ص4،بر،الطبنفح،الحقري

303.ص2،براليراء،الحلةالآبار،ابن

.99ص2،بر551Lص383Lصأ،بر،الإحاطة،الخطبابن
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فسقطتإشبيليةمدينةأماهـ)917(،ك!6عامفيمرسيةومدينة،917(لمهـهـ)عامفيشاطبة

استمرتحربيةأعمالبحدوذلك1248`هـ/كليعام(الثالث)فرناندوقشتالةملكبيد

.()5"ونصفسنةحواليدامطريلوحصار،سنواتلعدة

قواعدمنعددالصلمبيينمنساعدهمومنالإسبانملوكبيدسقطتهكذا

فيالمسلمينأنإلا،الموحديةالدولةنهايةعاصرتالتيالمدةهذهفيالأندلم!

مملكةقامتحيثالبلاد،جنوبيفيالمناطقبحضعلىالحفاظاستطاعواالأندلس

)1181.الكبرىالأندلسانهياربعد،الصغرىبالأندلستسميتهاولالإمكان،غرناطة

.303ص2،بالشراء،الحلةالآبار،ابن)178(

خلدونابن36!ص652Lص2،!،التكملة-316ص2،!6،رص،ا!أيضأ،)917(

363.ص4،!المبر،

-311()رتم124صأ،ب2121t()رقم309ص2،ب،التكملةالابار،ابنينظر،)018(

ابيابن473-472ص!4،!،الطيبنفح،المقري-ىصالمعطار،الروض،الحميري

.73ص،الذخيرة،زرع

483،ص،الابقالمرجع،الحجي)181(
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إلمفحين.!لزإخ!

(الصغرى)الأندلسغرناطةمملحةعصر

2914r-4238هـ/635-798

السامرائيابراهيمخلبلالدكتور

-/668Aعامحتىالناهضةالقوىتواجهالمغربفيالموحديةالدولةاستمرت

أمامالموحديةالقواتضعفتفقدالأندلسفيأما.مرينبنيدولةورثتهاحيثم126ا

أهلرأىلذا،الاسبانبيدالأندلسحواضرأهموسقطت،الإسبانيةالممالكهجمات

ولهذا،بلدهممنبقيمالهميحفظدفاعيبحملالقياممنلهمبدلاانهالأندلس

نصربنيوسفبنمحمداللهعبدأبيزعامةمنهاأندلسيةمحليةزعاماتظهرت

التي،غرناطةمملكةفقامت،بادثهوالغالببالشيخوالملقبالأحمربابنالمعروف

علىيربوماذلكخلالحكمهاعلىوتوالى،ونصفقرنينعلىيزيدماعمرت

وقدراتجيدةبصفاتالسلاطينهؤلاءمنكثيرتمنعوقد)سلطانا(،حاكماعشرين

.)،(ممتازة

6711238/-)635الأحمربنيوسفبنمحمدالمملكةهذهمؤسس

ثلاثتشملكرناطةومملكة.السابقالقصلفيإمارتهقيامظروفبيناوقدم(،-1272

فيمالقةوولاية،الشرقفيالمريةوولاية،الوسطفيغرناطةولاية:كبيرةولايات

قرنينيقاربمابهاالاحتفاظالأحمربنواستطاعالتيالمنطقةهيوهذه)2(.الجنوب

الاسبانيةالممالكتحالفمنالرغمعلىأسبابالصمودلهذاوكان.الزمانمنبىنصفا

:الأسبابهذهطليعةوفي،غرناطةمملكةإسقاطعلىوتحاهدها

)1(

)2(

وبمدها-563ص،الأندلسيالتاريخ،الحجى

55.ص،ا،ندلسنهاية،عنان-911-115صا،%،الإحاطة،الخطيبابن
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فيمحصورةفهي،الإسبانيةالممالكأيديمتناولعنغرناطةمملكهبعد-ا

بعدوةالاتصالعليهاسهلهذاموقعهاأنكما،الأندلسجزيرةلشبهالجنوبيةالزاوية

المرينيةالدولةوكانت،الإسبانيالضغطعليهااستدكلمامنهمالعونطالبة،المغرب

الأندلية.المملكةلهذهعونأكبر

لملاقاةباستمراروالتهيؤالسلاححملعلىسكانهاغرناطةمملكةدربت-2

المسلمونوهم،غرناطةمملكةالىالوافدينقوة،القوةهذهإلىأضيفتكماالعدو)3(،

الاسبانبيدالأندلسيةالحواضرسقوطفبعد،الإسبانيةالممالكهجماتأمامالفارون

هذهأماملهمملاذاواعتبروهاغرناطةمملكةإلىالمدنهذهمقاتلةمنالكثيرلجأ

المحاربين.المملكةسكانفوةإلىقوثهمفأضافواالمخاطر

في،المملكةهذهسكانبهالتزمالذيايلهس!بيلفيالجهادعاملدورينكرلا-3

فتحالذيهوالجهادفعامل،الإسبانهجماتأمامطويلةلفترةالمملكةهذهصمود

)4(.الزاحفالإسبانيالخطرمنيحميهادوماوهو،قبلمنالأندلس

الاسباثيه:الممالكمعغرناطهمملكةعلاقة

هي:غرناطةلمملكةالمحاصرةالإسبانيةالممالكأهم

قثتالة:8-مملكة

ابنه:ورثه6811282x/سنة)العالم(العاسرألفونسوخلحبعد

)681غرناطةمملكةمعسلاممعاهدههذاوعقد،بالباسلالملفبالرابعسانجة-أ

م(.5912-1282هـ/6و3-

م(.1312-5912هـ/712-)5الرابعفردلند-ب

هـ/751-،)712،الوصايةتحتوضعطفلاوكانعشرالحاديألفونسو-!

سعيدأبيالغزأةشيخ.بقيادةالمسلمينبينالهائلاللقاءحدثعهدهوفيم(1312-0135

فيوذلكالإسبانيةالقواتفهزمت،وأعوانهمقشتالةجندوبينالعلاء،أبيبنعثمان

مهاجمةفيوأسعبنشاطقامأشدهعشرالحاديألفونسوبلغولما.7188013x/عام

طارقجبلحاصرالذيوهوهـ،741عأمطريفوقعةمنهاوكان(الإسلاميةالأراضي

)3(

)4(

04.ص،البريةاللمحة،الخطيبابن

.523-951حما،الأندليالتاريح،الحجي،ينظر
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751-.عامفتوفيجيشهفيالوباءوفشاإسقاطهفيوفشل

الأولبطرةوعلىم01359136هـ/976-751بالقاسيالملقبالأولبطرة-د

هـ/ي!؟7عامفيا!امسهـحمدخرشاطةلملكسفيرا)شبيليةفيخلدونابنوفد

جاء:مقتلهوبعد،أم363

.م9137-9136هـ/078-976))نريق(الثافيهنريهـ-

م.5913-9137هـ/297-078الأوليوحنا-و

6014-297(الثالث)هنري)نربق-ز - 0913 908e_/.م

.م1454-6014هـ/638-908الثانيبوحنا-خ

.م1474-9871454_/-858بالعاجزالملقب(الرابع)هنري)نريق-ط

.م415ه-1474هـ/159-987)يزابيل-ي

6914سنةتزوجتقدايزابيلوكانت 874a_/عرشورثالذيفراندةعمهاابنم

)3(.الخامسفراندةباسمارغون

أرفون:مملكة-2

خلفه:م6751276/عامالأولجايمشتوفيلما

أم.285-6841276/-675الئالثبطرة-أ

.أم92أ-أ285هـ/096-684الثالثألفونسو-ب

م.1327-1912هـ/727-096الثانيجايمش-!

م.1336-1327هـ/736-727الرابعألفونسو-د

.1387r-9781336_./-736الرابعبطرةهـ-

.ام393-1387هـ/97كا-978الأولبوحنا-و

م.1415_5913هـ/813-697الأولمرتبن-ز

.م1416-0141_818./813الأولفراندة-خ

م.1442-8461416./-818الخاسىالفونس-ط

الحجي،لأا-5ص،الأندلمسنهابة،عنان335.ص،الأعلاماعمال،الخطيبابن:ينظر)5(

528.ص،526ص،اياندلسيالتاريخ
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.م9147-أم!2هـ/884-846الثانييوحنا-ي

.أم316-9147هـ/219-84!الخامسفراندو-ك

كرناطةتسقطالاسبانيةالممالكهذهفبوحدة،قشتالةملكة)يزابيلعمهابنةتزوج

م.2914هـ/898عام

محالتصادمتجنبيحاولغرناطةمملكةمؤسسالأحمربنيوسفبنمحمدكان

)6(.مهينةدرجةإلئذلكنياحياناوتمادى،الأسبانيةالممالك

نأإلا،غرناطةمملكةبمهاجمةقشتالةمملكةقامت0661261r/عاموفي

الأمرهذافأثار،المعتديكيدردتالمغربمنالمجاهدينبمساعدهالأحمربنيقوات

،حصونعدةعلىفسيطرالهجومضاعفالذيالماشرألفونسوقثتالةملكحفيظة

)7(.طريفإلىالإمداداتبعضفوصلت،وتونسالمغرببأهلالأحمربنوفاستغاث

واللذينأرغونملكالأولجايمشهعقستالةملكالعاشرألفونسلتعاونونظرأ

فيالأسريةللخلافاتونظرأ،أولاذلكبعدكرناطةوحاصرامرسيةمدينةعلىسيطرا

665/عامالعاشرألفونسومعالصلحكرناطةملكعقدثانيا،الأحمربنيعائلة

حركالجديدالإنهيارهذا)9(،الحصونمنوعددشريثىمدينةعنوتنازل،م1276

رثاءفيالمشهورةقصيدتهفأطلقالرنديسريفبنصالحالبقاءأبيمشاعر

:)15(الأندلس

انسانالعيشبطيبيغزفلانقصانتمما)ذاسيءلكل

حصونعلىهجومهالعاسرألفونسوكرر6711272x/عامالأحمرابنوفاةقبيل

الحقعبدبنيعقوبالمرينيالسلطانمنالعونالأحمرابنفطلب،كرناطةمملكة

محمدأيامفوصلتالأحمر،ابنوفاةبعدإلاتصللمالنجدةلكن،بالمنصورالملقب

هـ()11(.107-)671بالفقيهالملقبالثاني

ها.وبعد26ص،طةناغر،تحافر،ينظر(6)

.89صر2،بر،الاحاطة،الخطيبابن)7(

.03-92ص،غرناطة،فرحات-172ص4،بر،العبر،خلدونابن)8(

.94ص،الأندلسنهاية،عنان)9(

l-263()رتم136ص4،!،والتكملةالذيل،انظر)01( !7ص،ا!،الرلاضازهار،لمقري

486.ص4،ب،الطيبنفح

536.صالاب!،المرجع،الحجي)11(
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الحجةذيسهرفيطريفجزيرةالىعبرتالتيالجيوشالمرينيالسلطانأرسل

أمورهافنظم674»عاممنصفرسهرفيالسلطانبهالحقثم،م6731275_/عام

بينأم75Xهـ/674عامالأولربغفياستجةمعركةفكانت،القشتالسنلملاقاةوأعدها

الأمبربقيادةقشتالةوجيوش،المرينيالسلطانيقودهأالتيوالمرينيةالأندلسيةالجيوش

المسلمينجيوشفحازتالعاسر،ألفونسوقشتالةملكصهرلار)12(نونيوديالدون

إلىذهبالمنصورالمرينيالسلطانإنثم،قائدهوقتلالقشتاليالجيشوتث!تتالنصر

إسبيليةمدينةحاصركما.قشتالةأراضيإلىبعدهاليعودل!ستراحةالخضراءالجريرة

إلىعبرومنها،الخضراءالجزيرةإلىوعادذلكإلىفأجابهموالصلحالأمانطلبتالتي

آلافثلاثةالخضراءالجزيرةفيتركأنوبعدهـ،674عامرجبأواخرفيالمغرب

قثتالة)13(.مملكةهجماتردفيغرناطةمملكةلمعاونةفارحمه

مملكةأراضيفيوتوغل.1278هـ/677عامالأندلسفعبرالمرينيينسلطانعاد

السلطانمنيتوجسغرناطةملكبدأوبعدها.المغربعدوةإلىعادثم،قثشالة

قواتهأنزلالذيالعاشرالفونسومثشالةملكمحالفقيهالثانيمحمدفتحالف،المريني

الخضراء)14(.الجزيرةفي

عامأوائلفيكبيرأسطولفيبعقوبأباالأميرابنهالمنصورالسلطانأرسل

تركإلىقواتهواضطرتانهزمالذيالقثشاليالأسطولمحفاصطدم،م9127هـ/678

والتعاونالتفاهممنهيطلبالأحمرابنإلىالمرينيالسلطانبعثثمالخضراء،الجزيرة

مرينلبنيمالقةمدينةأصبحتبموجبهالذيالتحالففعقد.الإسبانيةالأخطارلصد

)13(.الأندلسإلىتعبرالتيالمرينيةللقواتقاعدةلتكون

الرابح،شانجةوابنهالعاسرألفونسوبينقشتالةمملكةفيأسريةخلافاتوقعت

مستغلأالعالثةللمرةالأندلسإلىالمرينيالسلطانفعبر،ام282هـ/681عامفيوذلك

أبيابن65!صى،ا!،الإحاطة،الخطيبابن،ذونونة-دتهباصمالإسلاميةالروايةتمية)12(

321.ص316cص،القرطاسروض،زرع

نفح،المقري-وبعدها693ص7،!-393ص037Lص4،!المبر،هخلدونابنيظر،()13

فرحا!،-01ص،اياندلسنهاية،هـعنان83ص4،!كه9حماا،!،الطيب

بحدها.وما148،النيةالذخيرة،زرعأبيهـابن3ص،غرناطة

بعدها.وما932ص،الفرطاسروض،زرعأبيابن-34كا،خرناطة،فىحات()14

335.ص331Lصأيضأ،.953ص،السابقالمرجع،الحجي()15
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الاخر"،1(.البعضعلىبعضهمومساعداالظروفهذه

حكمفيالرابعسانجةابنهنانفردم1284هـ/683عامطريداالعاسرالفونسوتوفي

هـ،684عاممنصفرفيالأندلسإلىالرابعةللمرةالمرينيالسلطانوعبر.قشتالة

طلبفيالرابعشانجةفرغبعلبها،فانتصروالبحرالبرفيقشتالةجيوشمعواستبك

"17(.الصلحسروطووضعتالمرينيالسلطانإلىالاحبارمنوفدأفأرسل،الصلح

منمجموعةعبرتأنوالمرييينغرناطةمملكةبينوالتفاهمالودنتائجمنكان

الممالكلمجاهدةالاستحدادأهبةعلىليكونوافيها،للمرابطةالأندلسإلىالمجاهدين

منوهي(الغزاة)شيخباسمورئيسهاأالغزاةبإمثميخةالمجموعةهذهعرفت،الأسبانية

السلطانأقارب)منالعلاءبنووتولى،الفترةهذهفيأنشئتالتيالعسكريةالمناصب

فياستشهدحتىالعلاءأبيبنادلهعبدالمثميخةرئاسةوتولى،المثيخةقيادة(المريني

العلاء)!ا(.أبيبنعثمانسعدأبيلأخيهذلكبعدفكانتهـ،96رعام

حافلةحياةبعد،الأندلسفيم6851285/عامالمنصورالمرينيالسلطانتوفي

مجاهدةفيكبيردورلهوكان،يوسفيعقو!أبوابنهالمرينيينحكموورثبالجهاد،

الذيالفقيهمحمدجانبإلىوبخاصةغرناطةمملكةأمراءجانبإلىالإسبانيةالممالك

)91(.مرينبنيضدمعهمتعاونوأحيانا،الإسبانملوكمهادنةإلىأحيانأجنح

2013هـ/7ه8-107المخلوعالئالثمحمدالسلطانابنهوورثهالفقيهمحمدتوفي

عقدتالتيثانياقشتالةمملكةوبمحاربةأولا،المرينيينبمصالحةأمرهفبدأ،م9013-

محمدبننصرالسلطانغرناطةأمرتولئخلعهوبعد)02(،سنواتثلاثأهدهاهدنةمعه

سبتةمدينةاليهمفأعادالمرينيينإلىالسلطانهذافتقرب،م1314-9013هـ/807-713

قشتالةملكالرابعفراندةأرسلعهدهوفي،المرينيالربغأبيإلىسقيقاته)حدىوزوج

)16(

)17(

)91(

)02(

333ص!،ا،علامأعمال،الخطببابن380ص!،الفرطاسروض،زرعأبيابنينظر،

،ا!،الرياضأزهارا-02صو،ب،الطيبنفح،"هـالمقريص،أ!،الأحاطة-

.701-81،501صاياندل!،نهاية،هـعنان1ص

نهاية،وهـعنالى3ص4،بالعبر،،خلدونابن-563ص،اباالإحاطة،الخطيبابن

363.-358ص،القرطاصروض،زرعأبيابن-601ص،الأندلس

هـ8ص،16ص2،!،الأحاطة،الخطيبابن-771ص7،!،الحبر،خلدونابن

701.ص،الأندلسنهاية،عنأن385-ص4،!4و3ص(اب،الطبنفح،المقري

038.ص،ر74-373ص،القرطاصروض،زرعأبيابن-ر6ص،غرناطة،فىحات،ينظر

.37ص،غرناطة،فرحات-228ص6،ب،العبر،خلدونابن
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منبالرغم،الثانيخايميأرغونملكبمعاونةالمريةومدينةطارقجبلإلىجنده

أبيبنعثمانقادهامعركةالمريةتربوقعت،غرناطةسلطانوبينبينهالقائمةالمعاهدة

بعدطارقجبلأنالا،منكرةبهزيمةأصيبواالذينأرغونجندضدالغزاةشيخالعلاء

2(.أاالتسليمعلىأرغمتلهاالشديدالحصار

الأولإسمأعيلأمرهاهـليتولى713عامغرناطةعرشعنالتنازلعلىنصرأرغم

وحين.الجهادبأمرواهتم)ء(،والعفةبالحدلاستهرالذيم1325-1314هـ/713-723

أبيوسلطانهممرينببني)سمأعيلاستنجدالاسلاميةالأراضيبمهاجمةالقثشاليونقام

.)23(معينةلمطاليبإسماعيلاستجابةلعدمالمساعدةرفضالذيسعيد،

(خوانودونبطرة)دونبقيادةكبيربجيشغرناطةعلىالقثصتاليالجيشزحف

ذات)نكليزيةقواتمعهموسارتعشر،الحاديالفونسوقثمتالةملكعلىالوصيين

مدينةقرب1318xمايس/x.718عامالثانيربيعفيالمحركةفوقعت،صليبيةنزعة

الذيالعلاءأبيبنعثمانسعيدأباالغزاةسيخالإسلاميالجيشقائدوكأنغرناطة

الأعداء241(.كيدوردالنصرأحرز

./x!733-725الرابعمحمدولدههـخلفه725عأمالأولإسماعيلاغتيالبعد

استعادةمنمرينبنيمعبالتعاونغرناطةمسلمواستطاععهدهوفي،م1325-1333

1333عامطارقجبل -/ 733Aهـ)كر(.907عأممنذالقصمماليالجيشعلبهسيطرأنبعدم

يوسفأخوهفخلفهأبضافاغتيل،أبيهنهايةمنأفضلتكنفلمالرابعمحمدنهايةأما

عهدهوفيالأحمر،بنيملوكأبرعمنكانالذيم1354-7551333/-733الأول

منقواتفيهاواستركت،المسلمونفيهاانهزم074Xعامفيبحريةمعركةحدثت

مملكةجيوسهمودخلت،الحملةهذهالباباوبارك،والبرتغألوأرغونقشتالة

.)26(غرناطة

.541ص،الأبقالمرجع،الحجي75ص،ابىريةاللمحة،الخطيبابن)21(

.04ص،غرناطة،فرحأت)22(

541.ص،الأبقالمرجع،الحجي()23

7ص4،بالعبر،،خلدونابنيظر،()24 !،73Sأ!،الإحاطة،الخطيبهـابن02ص

نهاية،عنان-051ص5،!045ي!9صأ،ب،الطيبنفح،المقري938-ص

.41ص،غرناطة،فرحأتأ-71ص،118ص،الأندلى

.42ص،كرناطة،فرحأت49-39ص،البدريةاللصحة،الخطيبابن)25(

543.ص،الابقالمرجع،الحجي)26(
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ووقعت،الأندلسإلىسلطانهمفعبرالمرينيينبالاخوةالأحمربنيسلطاناستنجد

استعملم0134الأولتثصرين-/741eعاممنالأولىجمادىفيالطرفينبينمعركة

وعاثالمعركةخسرواالمسلمينلكن)27(.النيرانتفذفالتيالمدافعفيهاالمسلمون

طريفقربالمعركةهذهووقعت،فيهماوكنمواالإملاميالمعسكرفيفاداالاسبان

معالصلحالحسنأبوالمرينيالسلطانعقدأثرهاوعلى)!2".طريفبوقعةعرذتولذا

ابنبينهممنكانالذينالأسرىلافتكاكقواعدووضعا،هثتالةملكالأولبطره

()92(.تاشفينعمر)أبوالسلطان

وحاصربقواتهعشرالحاديألفونسوقشتالةملكسارام934هـ/075عاموفي

جيشه،فاضطر،ضحيتهالاسبانملكوذهب،جيشهفيفشاالوباءولكن،طارقجبل

جبلهطيخةفتذصت،والانسحابالحصارتركإلىالحصار،بدءمنسنةقرابةبعد

.الخطر)35(منطارق

ناقضةغرناطةمملكةأرأضيفيالعبثمنسياستهاعلىقشتالةمملكةاستمرت

)31(.الرابعبيدروأرغونملكوبينغرنأطةمملكةبينعقدصلحاولكنالعهود،

مضطرببوضعغرناطةمملكةمرتام354هـ/755عامالأوليوسفاغتيالبعد

أكئربعضهمخلعقد،المسؤوليةبمستوىيكونوالمضعافأمراءعرسهاعلىتوالى

غرناطةمملكةاستصفاءأجلمنجهودهاالإسبانيةالممالكوحدتكما.مرةمن

الزمن.منفترةتعثرتأنهاإلا،الخطوةهذهالباباوبارك،بينهمفيماتركتهاوتوزيع

وقستالة،أرغونالإسبانيةالممالكوبينغرنأطةمملكةبينصلحعقدنفسهالوقتوفي

م8014-3913هـ/081-597بأدثه()الغنيالسادسمحمدالسلطانعقدهالذيكالصلح

.127صالأندل!،نهاية،عنان()27

،المقري-601ص،البدرلةاللصحة،الخطبابن-375ص4،!الحبر،،خلدونابنينظر،)28(

128_عالأندل!،نهاية،عانه413ص&15-14ع%5،-452صا،!،الطيبنفح

عيهـ.،غرناطة،فرحات

413.ص50%،الطيبنفح،المقري-05ص،خلدونبابنالتمريف)92(

الرحلة،،بطوطةابن776_ص632tص7،ب496ص4،!المبر،،خلدونأبن()03

،أ%،الكتابريحانة،الخطيبهـابن33ص،الأعلامأعمال،الخطيب65هـابنص

.014مر

الابق،المرجع،الحجي165_-164ص5011-301صاالدكانكناسة،الخطيبابن)31(

954.ص
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ى.قشنالة)2ملكمع

مملكةمعالهدنةجددم-80147014هـ/-081082الثالثيوسفعهدوفي

بعضعلىفسيطروا،الهدنةتجديدالقشتاليونرفضوبعدها،سنتينلمدةقثشالة

.لهم)33(تابعأالسلطانهذاوأصجىالحصون

عهدهموفي،والضعفالقوةبينقدراتهماختلفتأمراءعدةالثالثيوسفتبع

غرناطةفيهاخسرتالإسبانيةقشتالةمملكةمعجهاديةحروبفيغرناطةمملكةدخلت

المهمة.والحصونالقواعدبعض

عهدعلىم1462هـ/867عامفيالقشتاليينبيدطارقجبلمدينةسقوطوكان

لمسلميالظهرقاصمة1464.-1434هـ/-858868)سماعيلبنسعدالسلطان

الأندلس،إلىالمغربعدوةمنالإمداداتوصولدونالأمرهذاحالحيث،غرناطة

عامسقطتالتيالمرينيةالدولةضعفبدايةمنذبالضعفبدأتالتيالامداداتهذه

فينكنلمولكنها،وطاسبنيدولةهيفتيةدولةمحلهاوحلت!ك!ام،هـ/986

أهـ3(.الأندلسإلىالإمداداتتقديمحيثمنالمرينيةالدولةمستوى

تمالذيالزواجأثرعلىم9147هـ/ا88عامفيوأركونقشتالةمملكتااتحدت

الاتحادهذافبحدهـ.874عامفيمثشالةملكةوايزابيلاأرغونملكالخاسىفراندةبين

868عليالحسنأبيسلطانهامنطلباحيثغرناطةمملكةمعمفاوضائهمبدأت

أمامالبابففتح،الغرناطيالسلطانرفضها،ثقيلةشروطام1482-1464هـ/887-

قواتهواستولت(غرنأطةأرغونملكالخامسفراندةفهاجم)33(.المتبادلةالمناوشات

وذلكقتلا،أهلهافيفأمعنت،غرناطةغربيجنوبالواقعة)الحامة(الحمةمدينةعلى

وحاصرها،لوشةمدينةإلىالملكهذازحفثم،م1482هـ/687عاممنالمحرمفي

.)36(أعقابهمعلىالغزاةوردتعنهاالدفاعفياستبسلتحاميتهاولكن

م1483-1482هـ/888-687الأولىولايتهالصغيراللهعبدأبوغرنأطةحكمتولى

.52ص،طةكرنا،تفرحا(32)

954.ص،السابقالمرجع،الحجي-53-52ص،غرناطة،فرحات)33(

56.-33ص،السابقال!رجع،فرحات34()

.58ص،المابقالمرجع،فرحات)؟3(

هـ5ص،السابقالمرجع،مرحات-335صاالباتيةالائار-202صالأندل!،نهاية،عان36()

.22ص،الأندلسملميمحنة،خاملة
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نحوفاتجهاخرجيشأقادثم،فهزمهمقثمتالةجيوشضدحاميةمعركةخأضالذي

اشرا،واخذاللسانةقلعةعندمعركةفياسرأنهإلا،معاركعدةفيوانتصر،قرطبة

سراحاطلقثم.11485-1483هـ/098-888عليالحسنأبووالدهغرناطةامروتولى

أمروتولى.فحشالةلصالحاتفاقتوقيعبعدأم485هـ/098عامالصغيرادلهعبدأبي

1487-098الزغلايثهعبدأبوغرناطة - 1485 298A-/مرةالصغيراللهعبدأبوعادثمم

القواتهاجمتالأحداثهذهوخلال.م1914-7981487/-298عرشهالىثانية

قامتثم،قثشالةلصالحبشروط198&.-عامفيفدخلتهاأخرىمرةلوشةمدينةالنتصتالية

مملكةبتقسيمانتهتالصغير(ادلهعبد)أبيأخيهوابن)الزغل(العمبينأسريةحروب

.)37(غرناطة

وكانبالحصار،ويرهقهاالباقيةالأندلسيةالمدنعلىضرباتهيشددقشتالةملكبدأ

عامالزغلعقدذلكوأثناء.لدخولهاالتهيؤاجلمنغرناطةمدينةحولمايخرب

الجزائر)38(.الىالأندلسفترك،ثتالةملكمعمعاهدةم9148هـ/598

فأرسل،غرناطةسوىيبقلمالإسبانبيدالأندلسيةوالمدنالحصونسقوطوبعد

فجمع،معينةلشروطوفقاغرناطةتسليمإليهيطلبونادلهعبدأبيالسلطانالىالاسبان

.)93(الرفضعلىوأجمعواأعوانهالسلطان

غرناطة،مدينةالاسبانيانالملكانحاصر1914xنيسانx+798/عامربيعوفي

وقد(.المقدسالإيمان/إسانتافيأسموهامدينةالىتحولمخيماالمحاصرونوأنشأ

رأسهمعلىوكانو)فشالها،الإسبانمخططاتلشلهراتعدةغرناطةمقاتلوخرج

صمدأشهرسبعةالحصارودامالأساطير)!4(.حولهنسجتالذيغسانبنموسى

منمحرمشهربدايةومع.المئكررةالاقتحاممحاولاتكلوفثلت،الغرناطيونخلالها

أعياناجتمع،والمرضالجوعوانتشأراليأسونئيجةم1914عامأواخرهـ/8و7عام

منوخرحالقرار،رفضالذيموسىالقائدعداماتسليمها،علىواتفقواالمدينة

للمفاوضة،الملكعبدبنالقاسمأبوالوزيرأرسلثم،أثرهواختفىمغاضباالاجتماع

26ص،السابقالمرجع،نرحات92S_523ع4،ب،الطيبنفح،المقري،ينظر)37(

.33ص(27ص،الأندلىمسلميمحنة،خاملة-

لمح!3.ص4،بر،الطيبنفح،المقري()38

952.-ث!3ص4،%،الطبنفح،الصقريينظر،،غرناطةحصارحول(93)

."!كا3صص،الابقالمرجع،فرحات()0
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أما-الميلادعيديومأيم1914الأولكانون25/فيالتسليممعاهدةعلىالتوقيعوتم

-:فيهاجاءماوأهممشهورةوثيقةفيفوردتالتسليمشروط

قشتالة.فيالمسلمينالأسرىإطلاق-ا

وأعراضهم.وأموالهمأنفسهمعلىالمححلمينتأمين-2

إسباني.حاكملاشرافونظمهموقضائهمبشرعيتهمالمسلميناحتفاظ-3

.والأوقافالمساجدعلىوالحفاظوالسمعائرالدينحريةتأمين-4

مسلم.دارأومسجدفيمسيحييدخللاأن5-

.مميزةعلامةيحمللاامنأالاسبانديارفيالمسلميسيرأن-6

ثلاثلمدةالإسبانملكسفنفيالمسلمينمنيشاءمنأفريقياإلىيجتازأن-7

مقابل.دونمنسنوات

التنصر.علىمسلمةأومسلميقهرلاأن8-

.والعدلبالرفقالمسلمينالأسبانيالحاكميعاملأن-9

)اهـ(.الوثيقةعلىالبابايوافقأن-01

حيث،البشراتمنطقةإلىالمدينةيغادرأناتفقفقدايثهعبدأبوالسلطانأما

غرناطةتقدمأناتفقكما،مشتالةملكطاعةفيويكونفيها،يعيشضياعايعطى

يطمئنأنأجلمنالوثيقةعلىالملكانأمسموقد،للطاعةضمانةأعيانهامنخمسمائة

بعد.فيمانقضتالعهودللكولكن،بذلكالمسلمون

الأولربيعثانيهـ/2914الثانيكانونمنالثانىفجرأبوابهاالمدينةفتحت

الصغير.ادلهعبدأبيمنالمدينةمفتاحوتسلمواالقشتالينالقادةمننفرفدخلهـ،798

بعدفيماعينالذيتنديلا()ديالكونتطليعتهايقودغرناطةالجنددخلالصباحوفي

وعلمقشتالةعلموبقربهكبيرافضياصليباالحمراءبرجفوقورفعوا،لغرناطةحاكما

ظافريخن.الحمراءالملكاندخلثمياقب(،)شتيحقوبالقديس

منطقةإلىوأتجهأهلهومعهقصرهايثهعبدأبوالسلطانغادرنفسهاليوموفي

علىقليلةأسهرمضيوبعد.الضائعالملكعلىوألماحسرةدموعهيذرفالبشرات

6S-55ص،الأندلسصلميمحنة،حتاملة-65-!ص،السابقالمرجع،فرحات()41

وبعدها.وأص!،القريالتنصر
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فغادر،بهتليقلاالذليلةالحياةتلكاناللهعبدأبوأدرك،البثراتمنطقةفيإقامته

م)42(.1534هـ/ه49عاموتوفيفاسمدينةفيواستقرالمغربعدوةالىالأندلس

الكعاك،عثمان68ص،ا%،الرياضأزهار-952ص4،!،الظبنفع-المقري،ينظر)42(

فرحاتهـ74-9ص،الأندلسمسلميمحنة،خاملة375صللجزائر،العامالتاريخموجز

287.ص273cص257tصالأندل!؟فهاية،هـعنان6-ك!ص،السابقالمرجع
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إلمضينلمجافاييئ

)الموريسحيون(غرناطةسقوطبعدالمسلمون

الساهرائيإبراهبمخلبلالدكنور

إلىسلطانهمورحيلالسياسيسلطانهمبزوالالأندلسفيالمسلمينمصيبةتتطلم

ووضعاالعهد.الكاثوليكيانالملكاننقضحيثممبر،مصيبةبهمحلتبل،المغرب

التيالتفتيشمحاكمفشكلا،الدينيةلعقيدتهمالأندلسفيالباقينللمسلمينإبادةخطة

منعددأظهرأنذلكجراءمنفكان،صورةبأيةسعائرالإسلاميؤديمنتتعقب

أLo!s)المورسكيوناسمهؤلاءعلىوأطلق،الاسلاموأبطنواالمسيحيةالمحلمين

(Moriscosيزيدماالاضطهاديقاومونهؤلاءالمسلصونوبقي.الصغارالمسلمونأي

)43".وكيانهمعقيدتهمعندفاعاالزمانمنالقردأعلى

،المغربعدوةإلىالصغيراللهعبدأبيالسلطانرحيلبعدللنظرملفتةظاهرةأول

التيالتسليمسروطفيجاءكماالمغربإلىالأندلسمنبالهجرةالأندلسمسلموبدأ

مسلميلنقلالسفنبتوفيرملزمانالاسبانيينالملكينإن:وهيالمهمةهذهلهمسهلت

دوبلاالعبوريريدمنيدفعوبعدها،سنواتثلاثولمدةمجاناالمغربإلىالأندلس

)المادةبزيتات(عشرتساويقديمة)سبانيةذهبيةعملة)الدوبلشخصكلعنواحدا

صاحلية)مدينةباديسإلىنزحواالذينمالقةأهلهاجرمنفأول(.المعاهدةمنالسابعة

المريةأهلوخرجباسمها(،صغيرةجزيرةمةابلهاويقعاندثرت،المغربسمالفيتقع

وبسطةرندةأهلواستقر،طنجةفيالخضراءالجزيرةأهلونزل،تلمسانمدينةونزلرا

والجزائر،والقيروانتونسإلىدانيةأهلوهاجر.وأحوازهاتطوانفيمرتيلوحصن

الحربي،مجلة6مورسكيكاتبإتصة،عنان-916-168ص2،ب،اندلسيات،الحجي43()

.138ص،156)الحد،العربيمجلةالموريسيهين،بلد)تور،عنان2Sص،131العدد،
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غمارة،قبيلةمضارببينوسكثرامرسانةوأهلكرناطةسكاذوبحضلوسةأهلوخرج

مدينةوبليشئمريشمدينةأهلونزل،وتطوانطنجةبينماوأندرشبرجةأهلونزل

وقابس،وسفاقسوسوسةووهرانبجايةونزلواغرناطةأهلمنبقيماوخرجسلا،

فياستقروا-الأندلسسكانمناخرونوهناكأغادير،مدينةالىالقلعةأهلوخرج

)مه(.المشرقمدنمنوكيرهاالاسكندوية

والقادةوالوزراءالأمراءعلىالتسليممعاهدةمضمونبتعميمالأوامرصدرت

هذهتضمنتهبماالمساسعلىيجرؤمنكليهددمرسوثموأصدر،والرعيةوالرهبان

منكبيروحشدالأمير،نجلهماوتوقيعالملكينبترقيعالتوكيدهذاذيلوقد.المعاهدة

منوسائر)يزابيلاوالملكةفرديضاندالملكوأدى.وأحبارهاالدولةوأسرافالأمراء

الصورةوعلىالأبد،إلىالمعاهدةيصونواأن،وأعراضهمبدينهمالقسمالشروطحرروا

إليها.انتهتالتي

ولغتهمحرلتهمللمسلمينكفلتبأنهالنايتبينالمعاهدةشروطخلالمن

الأسلحة.حملباستثناء،وتقاليدهموعاداتهمالدينيةوسعائرهم

تعصبهمبدأحيثفحلا.صادقينيكونالمالإسبانيينالملكينأنيبدوالذيولكن

الأوامرصدرت)ذ،م14و2الثانيكانون2/خمرناطةدخولهممنذللمواثيقونقضهم

عنالمسلمين)بعادالإسبانعلىيسهللكي،العربيةالكتبمنكبيرةكمياتبإحراق

)دهـ(.بسرعةعليهمالقضاءثمومنعقيدتهممصادر

سياسةتنفيذأجلمنالمتعصبةإيزابيلاالملكةوسمتهاالتيالخطواتأولومن

ومنحتهم،والرهبانالأحبارمنمجموعةعلىاعتمدتأنها،للمسلمينالقسريالتنصير

طليطلة.مطرانخمنيس()الأبأخطرهممنفكان،الملكيالبلاطفيمناصب

علىظلواالذلن)المسلمونالمدجنيبناضطهد!قدالإسبانطالممالككانثواذا

أصبحالسقوطبعدأنهإلا،كرناطةسقوطقبلالأندلسيةالقواعداستردادهاخلال(دينهم

خلالالقادمةالضرائبعليهموفرضت،السلاححملمنفحرمواخطورةأكثرالأمر

.السكانمنغيرهم-دونم5914-9914

311.ص،ا،ندلسنهاية،عنان-76-73ص،الأندلسم!لميمحنة،حتاملة()4

الأندلىأتراثاهـعنان6ص،الأندلسنهاية،عنان-!ص،القريالتنصير،حتاملة)45(

كوا.ص99Xالعدد،العربيمجلة،الفكري
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منشاسعةمساحاتتوويلعتم،غرناطةالإسبانلدخولالأولىاللحظةمنذ

عاموفي.هزلاءللنبلاءأتباعاالمسلمونملاكوهافأصبح،الاسبانالنبلاءعلىالأراضي

أماكنفيووضعوا،الإسبانيالمجتمععنالإسلاميةالعناصرعزلعمليةاجريتم14و8

.46()الثورةحالةفيعليهموالقضاءعليهمالسيطرةليسهل،معينة

أثراوجعلهاالعربيةللكتمبخمنيسإحراقرافقهاالتيالتعسفيةالسياسةهذهكانت

خمنيسالأبعيننفسهالوقتوفي.المسلمينبينالثورةنارتأججتأنعينبعد

فيتأسستوالتي(،التفتيش)محاكمالكاثوليكيالايمانقضاةمجمعلديوانرئيسا

محاكمالكاثوليكيانالملكانأقامولقده(.)7الميلاديعشرالثالثالقرنمنذإسبانيا

عليها،سيطرواالئيالأندلسيةالمدنجميعوفي01480عامإسبيليةفياولاالتفتيش

لأوامرها)80(.يذعنلممنكلبهتسحقالكنيسةبيدفتاكاسلاحأالمحاكمهذهوكانت

أهمها:ئوراتعدةقيامالتعسفيةخمنيسسياسةنتائجمنفكان

!وو!/9914eعامغرناطةفيالبيازينثورة-أ

ومواثيقهم،لعهودهمالإسباننقضنتيجةكالمراجلتغليالمسلمينصدوركانت

مسلمةفتاةعلىخمنيسللأبوخادمالشرطةرجالأحداعتدىعندماثورتهموتفجرت

الشرطةرجلعلىوقبضواالخادمففر،المعتدينفهاجموا،غرناطةفيالبيازينحيفي

الحمراءقصرقربالوافعخمنيسالأبدارإلىالثوارجموعسارتثمومن.فقتلوه

رجلاأربعينالثوارواختار.تخطيطهمنهيالحادثةهذهبأنلعلمهم،عليهللقضاء

.الإسبانعنمسيقلةمورس!كيةحكومةيمثلونمنهم

مستغلاتنديا(دي)الكونتالإسبانيغرناطةمدينةحاكمبيتنيخمنيساحتمى

الحملاتأمامالطرقاتالثوارأغلق.والموريسسكي!ينالحاكمهذابينوالاحترامالمحبة

بمطرانالسلطاتواستنجدت،بالحجارةورموهاالسلطاتأرسلتهاالتيالعسكرية

الموريسكيينثورةمنفهدأالموريسكيينباحتراميحظىالذيفيرا(تالا)الأبغرناطة

وغيرهغرناطةمطرانلأنالوعودمجردتعدولاوالتي،بأقوالهحكومتهمواقتنعت

الإسبانية.والممالكالمسيحيةلصالحواخراأولابعملون

)46(

()47

)48(

.65ص،الق!ريالتنصبر،حتاملة

48.ص258cالعدد،الحربيمجلةالتفتث!")محاكمرمضانالعظيمعد

932.ص323Lصالأندل!نهاية،عنان-68-66صص،القريالتنصير،حتاملة
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الملائمةالفرصةمنتظرة،ماكرةبأساليبالبيازينحيأهاليتهدئةالسلطاتحاولت

من(الأربعين)حكومةالمورشمكيينحكومةهربتنفسهالوقتوفي.علمهمللقضاء

.السلطاتقبلمنملاحقتهمأوبهمالتنكيلخث!يةالبشراتإقليمالىغرناطة

محاكمتأسيسالاسبانيغرناطةملكقررأم994عامالثورةهذه)خمادوبعد

منمورشمكيأيمنعتكمابالتعميد،المسلمينتتبعتوالتي،غرناطةفيالتفتيش

علىحرمكما.الثورةروحفيهمفيثيربأهلهايختلطلاحتىغرناطةإلىالدخول

.الاعدامعقوبةعنهمتخففلعلهاالكنائسإلىاللجوءالمسلمين

رؤوسفيالمنيعةالمعاقلإلىاللجوءسوىالموريسكيينهؤلاءأماميبقولم

باستمرارتلاحقهمكانتالتيالاسبانيةالقواتعلىالغاراتيث!نونهناكومنالجبال

منهم.كبيرةمجموعاتوتبيد

المورشكيينعلىيحرمأمرام1015ئموز/02/فيالملكانأصدرذلكإلىإضافة

إلىالموريسكيينمنالكثيردفعمحا،بصلةولغتهمعقيدتهمالىيصتعملايممارسة

هـ(.)9الجبالرؤوسفيبإخوانهمالالتحاق

!10115/609عامالبشراتلوردة-2

فيإخوانهمثارأن،غرناطةفيالبيازينمحلةفيالمورشمكيينثورةنتائجمنكان

عسكريةحملةالإسبانيةالحكومةفأرسلت.غرناطةجنوييفيالواقعةالبثراتمنطقة

ثورةفينفسهبالدورقامالذيالقائد-تنديا()الكونتقادها،الثورةهذهعلىللقضاء

الأشداءرجالهامنمقفرةفتجدهاالقرىعلىتمركانتطريقهاففي،وغيره-البيازين

.والشيوخوالأطفالالنساءقتلبعدالقرىفتحرق،البشراتبثوارالتحقواالذين

بعضاحتلواالذين،قوادهوبعضفرديندادالاسبانيالملكالحملةبهذهولحق

و)قونقه(والوسار(الانخرون(ومدينةلكرلن()واديمثلالطريقفيوالحصونالقرى

عندافعواالذينالمورشكيينمنعنيفةمقاومةالإسبانيةالحملةولقيتو)اندرش(

)03(.ببسالةمدنهم

نهاية،عنان572_ص،السابقالمرجع،الحجي-97-77ص،القريالتن!صير،حتاملة4()و

323.ص،الأندل!

.71ص2،ووالعدد،الحربيمجلة،الأندلسكرباءالمرريسيكبلادفي9،هويديفهمي،ينظر)03(
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هذهفأوقعت،البشراتتجاهأخرىإسبانيةحملةخرجتالمريةمدينةومن

أم203عاموفي.كرهائنمنهمالكثيروأخذتبالمورشمكيينالكثيرةالخسائرالحملات

واضطهدجاورها،وماالبشراتأراضيجميعفيعموماأخمدتقدالثوراتكانت

وأطفالهمنساءهمودملوا،مساجدهمفنسفوا،لهنظمرلااضطهادأالمورشمكممنالاسبان

ورقيق.عبيدمجردالإسباننظرفيالمورشمكيينلأن،مكشوفةإبادةلحربوتعرضوا

التنصر)ما:الخيارينأحدأمامأمرهمعلىالمغلوبونالمورش!كييونوضعوأخيرا

"31(.وليونقشتالةمدجنيإلىالأمرهذاوانسحبإسبانيا،خارفيالتهجيرأو،القسري

مسجدحولوكذلك،ك!نيسةإلىغرناطةمسجدتحولل،الأحداثهذهعنونتج

أكثرقسرأنضرغرناطةمدينةوفي(.المخلص)كنيسةسميتومدرسةكنيسةإلىالبحازبن

والقبعات،السراويللبسعلىالأندلسمسلموأجبركما،شخصألفخمسينمن

المسيحية،اعتناقعلىوحملوا،العربيةوأسمائهموتقاليدهملغتهمتركعلىوأجبروا

)52(.الإسبانيةوالأسماءوالتقاليداللغةواستعمال

ومحاكمالسلطاتاستعملتهاالئيوالإرهابالعنفوسائلكلمنالرغموعلى

سريةبصورةدينهمشعائرممارسةفياستمرواأنهمالا،المورلسكيينتنصيرفيالتفتيش

موهمينالأحديومبيوتهميغلقونوكانوا،بيوتهمفيسراالصلاةفروضيؤدونفكانوا

إلىيبادرونالكنائسفيأطفالهمتعميديتموعندما،الكنيسةإلىذهبوابأنهمالسلطات

الطريقةعلىالزواجحفلاتيعقدونوكانوا،مباشرةبيوتهمإلىرجوعهمبعدغسلهم

الإسلامتعاليمأصبحتولهذا.الكنيسةفيالعلنيالاحتفال)جراءبعدسراالإسلامية

مغلقة،حلقاتفيجيلبعدجيلأالاباءعنالأبناءيتوارثها،موروثةتقاليدوممارساته

بسببوالإبادةالاضطهادالىالأسرهذهضبعضتعروقد.السريةالمجالسصفةلها

الإزدواجية)53(.حالةيعيشصبيمنلسانزلة

إخوانهمإلىاستغاثتهمأرسلواإسبانيا،داخلفيالمورش!كيينثورأتفشلوبعد

:الصرخاتهذهومن،محنتهمفييساندونهملعلهمالمسلمين

لهم،الإسلاميةالبلادأقىبالمغربلأن،المغربعدوةإلىباستغاثتهمبعثوا-أ

الىالنجداتارسالعنمنعتهالفترةهذهفيللمغربالمفككةالسياسيةالحالةأنإلا

86.-83ص،القسريالصير،خاملة)51(

وبحدها.328صا،ندل!،نهاية،عنان-86ص،القسريالعير،حتاملة)52(

.112-111ص،القسريايصير،حتاملة()53
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سابقأ.كانكما،الأندلس

سلطانالثانيبافييدالسلطانإلىالأولىإمشغاثتهمالمورشمكيونأرسل-2

مايتبايمصرفيالمملوكيالسلطانمعالسلطانهذاوائفق،1512f(-)1481العثمانيين

ظروفأنإلا)34(.صقليةطريقعنلنجدتهمبحريأسطولإرسالعلى6914(-)1468

بإرسالبايزيدالسلطانفاكتفى،الأسطولهذامثل)رسالدونحالةالسيئةالسلطانبن

اثرأيلهيكنلم،م14يوعامالبيازينثورةبعد،الكاثوليكيينالملكينالىكتاب

شكلعلىاستغاثتهمفكانت،أخرىمرةالمورشحكيونبهاستنجدذلكومع.يذكر

مطلعها)؟3(:مؤثرةقصيدة

خليفةخيرمولايبهأخصمتجدددائمكريمسلام

العثمانيالسلطانيحركولم،م1013عامبعدكانالاسضغاثةهذهتاويلخانهـلبدو

الريح.مهبفيالمو!سمكيةالاستغاثةوذهبتساكنا،

)1015الغوريقانصوهالأشرفالملكإلىاستغاثتهمالمورلسكيونأرسل-3

حالهماليهوصلتمالهوأوضحوامصر،فيالبرجيةالمماليكدولةسلطانام(516-

يحترمالكيالملك!ينلدىليتوسطودعوه.للحرماتوانتهاكالارتداد،علىإكراهمن

لملكيوفدامصرسلطانفأرسل.ضدهمالبربريةالأعمالويوقفا،الاستسلاممعاهدات

)ذا،بالقوةالاسلامفيالدخولعلىبلادهفيالمقيمينالمسيحيينسيجبربأنهإسب!انيا،

الأندلس.مسلميوبينلينهمالمعقودةالإتفاقياتالملكانيحترملم

كاتدرائيةرئيسيتزعمهم1013عامفيمصرإلىوفداالإسبانيانالملكانأرسل

حالةفيالمورسمكيينبأنلهولوحيمصربسلطانيغررأناستطاعوالذي،كرناطة

.الإسبانبهايتمتعالتيوالواجباتالحقوقلهموأن،حسنةومعملتهم،جيدة

،الأولسليمالملطانبحركاتمشغولأكانلأنهالأمرمصرسلطانيتابعولم

دابقمرجمعركةفيالثامبلادعلىالأولسليملهجومضحيةالغوريمانصوهوذهب

ام)6؟(.516عام

324ص،الأندلصنهالة،عثان-203ص،السياسيالأندلسلارلخ،حمودةمحمدعلي)54(

.138ص؟ا56الحدد،العربيمجلةالموهـسكن،بلدتشرر5،عنان-

.115-901ص،اب،الرياضأزهار،المقري،القصدةانظر)55(

001.-9،ص،الق!ريالتصير،حتاملة)56(
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فيالدينفيإخوانهمعلىالأندلسمسلمويعلقهاكانالميالامالخابتوعندما

التنصيرأوالموت:هيثلاثخياراتسوىأمامهميبقلم،والمشرقالمغرببلاد

البلاد.خارجالقسريةالهجرةأو،القسري

القسريوالتنصبر،الواقعبالأمروالقبول،بلادهمفيالبقاءمنهمالكثيرفضل

عليهأبتاخرفريقوهناك.العزيزةالأوطانمفارقةعليهمصعبحيث-بالظاهرولو-

وبلادالشاموبلادمصرإلىوهاجرالبلادفترابمتنصرا،أوذليلا،يحيشأنالاسلامعزة

الوسطىأمريكاإلىالاسمكشافيةالرحلاتمعذهبمنهموقسم،المغربعدوة

والجنوبية.

دارإلىلاحقوهمبل.المورشمكيبنوتهجيربتنصيرالاسبانيانالملكانيكتفولم

المورش!كيون-سكنهاالتي-مدنهتعرضتالتيالعربيالمغرببلادوبخاصةهجرتهم

)37(.البحريةالإسبانلغارات

،عنان-ولعدها384ص،الأندلسنهاية،عنان-301-001ص،القسريالتهنصير،حتاملة57()

141.عى،913ص،136العدد،الحربيمجله6المورسكببهنبلد"نسور
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الفصل

الفصل

الفصل

للأوا

نىلثاا

لثلثاا

لمجلىفتييئالخأنجا

الأندلسفيالعربحضارة

الأيدلسفيالعربيالف!رتاريخ

الأندلسفيالعربيةالنظم

الأندلسفيالعربيةالحضارةاثر
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أأبنينبه!لأثرك

الأندلسفيالعربالفحرتاريخ

؟وهـوبدأعامفتحهاواستكملهـ،29عامفيالأندلسفتحعمليةالعرببدأ

هذاسهدهـ(.138-)59الولاةعصرباسميعرفوالذيفيها،الأولالإسلاميالعصر

المتمردينلاخضاعالشمالإلىسارتالتيالعمكريةالحملاتمنكثيراالعصر

جديدةأراضفتحأو،الفرنجةلهجومحدلوضعالبرتاثجبالوراءالعبورأو،الأسبان

.الجبالهذهوراء

فيه،الكثيرةالقبليةالمنازعاتبسببالسياسيالاستقراربحدمالعصرهذاوتممز

إلىالأمرهذافأدى)1(،الولايةهذهلحكموالياوعشرينأربعةتعاقبإلىأدىوالذي

أكثرأنالاعمباربنظرالأخذمعالعصر،هذافيالأندلسيالمجتمعاستقرارعدم

السياسيةبالأموراهتمواوحكامأ،جنوداكانواالفترةهذهفيالأندلسإلىالداخلين

الأولى.بالدرجةوالعسكرية

الأولىاللبنةكانت،الثقافةمننوعاالولاةعصرفيالأندلسعرفتفقدذلكومع

الصحابةمنمجموعةالولاةفترةفيالأندلسدخلفقد.فيهاالعربحضارةصرحلبناء

الناستفقيهالجهادبعدالأولاواجبهموكانبعدها)2(،أوالفتحعملياترافقوا،والتابعين

علومعلىوالتركيز،المفنوحةالأندلسيةالمدنأمهاتفيالمساجدوتخطيط،الدينبأمور

حلقاتتتجاوزلاكانتالعصرهذافيالتعليمأماكنأنلناويبدو.أولا33(واللغةالدين

ثانيا)4(.الولاةعصرأواخرفيذكرلهاوردالتيوالكتاتيبأولا،الم!اجد

)1(

)2(

)ر(

)4(

بحدها.وما702ص،الابقالمرجع،الحجي-38ص،الأندليالأدب،هيكل

بعدهاوها31س2،!،الطيبنفح،المقري-01-91ص،المحجب،المراكشي،ينظر

ولعدها.914ص،ال!ابىالمرجع،الحجي61--06ص،ال!ابقالمرجع،هيكل-

.62ص،ا،ممطبفاتصاعد،

223.صا802ص!،الحلميةالحياة،ح!ينعجيلكريم
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والنثرالشحرفيالمتمثلالحربيللأدبالأولىالبوادرطهرتالعصرهذاوفي

منها:زيادبنطارقالأولالأندلسفاتحإلىنسبتالشعرمنأبياتفهناك،والخطابة

استرى)3(قدمناايثهيكونأنعسىمقئرابالمجازسفبناركبنا

نسبةصحتفلو.،،..المفرأين،الناسأيها9:المشهورةالخطبةإليهونسب

فينلهرعربيأدبأولكاناالنصينهذينأنلقررنازياد،بنطارقإلىالنصينهذين

بنطارقإلىالنصينهذيننسبةحوليدورالشكأنالا،الولاةعصرخلالالأندلس

)6(.المجالهذافيدراساتهمالباحثينبحضقدموقدزياد،

منونماذجالولاةعصرفيالشعراءبعضلناحفنذتالمصادربعضأنإلا

حاتمبنالصميلهجاالذيالصمةبنجعونةالأجربأبو:طليعتهمفيويأتي،شعرهم

نواسأبوسألوقد،الكنائيبكروكذلك،ذلكبحدمدحهثمومنالقيسيةالقبائلزعيم

سعرهما.مننماذجوعنالشاعرينهذينعنالعراقفيبهالتقىعندماناصحبنعباس

جعونة:سحرومن

أفرعغدائرذوورأسيعالبمنزلهوايمنأرانيولقد

)7(والمرتعلناأطيبهوالماءأفنانهساقطأغيدوالعيش

123الكلبيضراربنحسامالخطارأبوالواليأيضأ،الحصرهذاسمراءومن

:سحرهومن)8(،الأندلسبحنترةيلقبكانوالذي،م746-743أهـ/28-

عاقلغيرامرىءسغيبهسعيتأننييخبرجواسابنفليت

المسايلفيصزعتنخيلجذوعأنهمتحسبتسعينبهقتلت

)9(أنامليمنهااستثنبتومابكفياشتريتهتباعالموتىكانتولو

فهو،الأندلسإلىوفدوامشارقةسعراءقالهماالشعرمنالبسيطةالنماذجهذه

124.صب،،الطيبنفح،المقري)5(

وبحدها،96حما،السابقالمرجع،هيكل-وبمدها37ص،الابقالمرجع،الحجي()6

جامعيه.افاقمجلة،الفنهـاحراقالخطبةبينفلادبن،طارق،الامرا!ي

156_ص2،ب،الطبنفح،المقري-132-131ص،ا!،المغربسعيد،ابنينظر،()7

.626(،)رمم61ص،الملتمىبغية،الفبي

)204(رقم002ص،المقتبسجذوة،الحميدي&)686(رتم-276ص،المتمسبغية،الضبي)8(

06.-56ص،مجموعةاخبار،مجهول-

.91-18صالأندل!،اف!احتاريخ،القوطيةابن-102-002ص،الابقالمصدر،الحميدي()9
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علىللاندلسأثرولا،المشرقشعرغرارعلىوالحماسةوالفخروالهجاءالمدحيتناول

إلا.لي!الأندلسأرضفيقرئتأنهاسوى،قيلتالتيالنماذجهذه

الخطبتتطلبالعصرظروفف!نزياد،بنطارقإلىالمنسوبةالخطبةوبجانب

دعاةأنكما،القبليةالحروبمجالفيأوالجهاديةالحروبمجالفيأولاالحماسية

أوفاتأوالجمعةأيامفيالدينيةالخطبإلقاءمنهمالأمريتطلبالأندلىفيالإسلام

ثانيأ)15(.الدعوة

وكتابةالموائيقوإعطاءالبلاد،وادارةالفتحظروفتقتضيهاضروريةكانتوالكتابة

وعهدتدمير،إلىنصيربنموسىعهدالعصرهذاكشاباتأشهرومن.المعاهدات

ومن)11(.الداخلالرحمنعبدإلىالأندلسولاةاخرالفهرييوسفورسالة،بنبلونة

الذيزيدبنأميةوكذلك،الفهرييوسفكاتبيزيدبنخالدالعصرهذاكتابأسهر

معه)12(.كاتبافجعلهيزيدبنبخالدواتصلبشر،بنبلججنودمعدخل--الأندل!

كانالذينفسهالمث!رقيالنثرخصائصهيالنثرلهذاالفنيةالخصائصوكانت

عنايتهمنأكثرالعبارةبقوةويعنى،الإيجازإلىيميلفهو،أميةبتيعصرفيمعروفا

)13(.الطويلةالمقدماتمنخلوهثمبتجميلها،

نظرأ،المحليةالقوطيةبالثفافةالتاثرالأندلسلفاتحيي!وفرلمنفسهالوقتوفي

إضافة.خاصةبصورةالدينيالمجالعلىواقتصارهاأفقها،وضيق،الثفافةهذهلضعف

تقدمأييلائملاجوافيهاأوجدت،الولاةعصرفيالسياسيةالأندلىظروفأنإلى

مسرحعلىسيطرتالتيالكثيرةبالمنازعاتالناسلانهماك،الثقافةمضمارفي

ضروريهوماعلىالعصرهذافيالثقافةمنالأندلسييناقتباساقتصرلذا،الأحداث

مجالفيأما.الإسلاميالدينأحكاموفقالحياهأمورلتمشية،العربيالمشرقمن

فييعتمدونالإمارةعصربدايةحتىالفتحمنذالأندلسأهلفكان،الصرفةالعلوم

()هـا(.الجامع-)المجموعالإبرسيملهيفالالمسيحيينكتبمنمترجمكتابعلىالطب

هيكل،-61ع،مجموعةأخبار،مجهولمؤلف-34ص2،!،البيان،عذاريابنينظر،()01

.65ص!،السابقالمرجع

!-4ص،الأندلىعننصوص،العذري-63-62صالمعطار،الروض،الحميريينظر،)11(

.86ص،الأعلىالثغر،السامرائي

ء4.-45ص2،ب،الصغربالبيان،عذاريابن)12(

.67-ك!ص،السابقالمرجع،هيكل)13(

.702ص2،جى،مرطة،سالم-017-916ص،ا!الأندل!،تاريخفيدراصات،بدرأحمد)14(
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مختلفة،أدوارفيمرتبل،فجأةتن!شألمالأندلسيةالحضارةأنالمعروفمن

كما،منهجزءاباعتبارهاالأمبالوطنتربطهامثمرقيةحمضارلةلمؤثراتوخضعت

.)15(فيهانشأتالتيالبيئةبحكممحليةحضاريةلمؤثراتأيضاخضعت

فيأمالشامبلادفيسواءالأمويةللسيادةتابعةالأندلعىكانتالولاةعصرففي

ماوهوجميعا،الشاميةالحضاريةبالمظاهرتتأثرأنالطبيعيمنكانولهذا،قرطبة

الشامي:بالتقليديسمى

الأوزاعيالإماممذهبالفنرةهذهفيالأندلسيوناعتنق،الدينيةالناحيةفمن

الذينالمجاهدينمنكانالذياهـ()16(،57-88الأوزاعييحمدبنالرحمن)عبد

مذهبهاهتمولهذا،البحريةالبيزنطيالعدوغاراتلصدبيروتمدينةفيرابطوا

فيالأندلسيينوضعيناسبكانالاهتماموهذاالجهاد،واحكامالحربيةبالتشريعات

المذهب.هذااعتنقواولهذاالجهاد،حروبعلىالقائمةحياتهممنالفترةهذه

الأندلسالىالأوزاعيمذهبنقلالذيالأولالعالمحولالرواياتوتختلف

بنوصعصعةأهـ(05عامer)الرحمنعبدبنأسدالغرناطيالقاضيبينفترجح

الأندلسفيالأدبيةالحياةأماهـ()+ا(202اهـأو29عام)توفىالأندلسيالثماميسلام

هذهشعراءأسهرقالهالذيفالشعر،الأدبيةالشاملحياةصدىكانتفقدالعصرهذافي

.()"بالمشرقوجريروالأخطلالفرزدقشعريحاكيكان-بعضهمذكرناوقد-الفترة

الدكتورمنهجحسب316X-138الإمارةلعصرالسياسيبالتقسيمأخذناواذا

الاتي:الترتيبعلىوهوبدر)وا(،أحمد

(.الداخلالرحمنعبد)عصر756788f-اهـ/72-138التأسيسعصر-ا

اهـ،-17208الأولهثصام)عصرم788822-هـ/602-172التوطيدعصر-2

هـ(.602-018همثامبنالحكموعصر

316.ص،السأبقالمرجع،العبادي()13

.127ص3،%،ا،عيانوفياتخلكالأ،ابن)46(

منخبرنيالمبر،الذهبي-ثم!(9)رقم74صا،با،ندل!،علماءتاريخ،الفرضيابن()17

903.صا،%،غبر

علىالحضاريالعراقإأثر،الامرانن-47-37ص،اباليراء4الحلةالآبار،ابنينظر،)18(

.6ص،،الأندلى

بحدها.وما72ص،ا%،الأندلىنارلخفيدراصات)91(
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886-602والازدهارالاستقرارعصر-3 - 822 273x/الرحمنعبدعصروهوم

273*...-238محمدالأميرابنههـوعصر238-602الأوسط

الأميرعصروهو،م129-886هـ/3!و-273،الأهليةالحربعصر4-

نأنرى003»-275محمدبنايثهعبدالأميروعصر-275e-273محمدبنالمنذر

منالتأسيسوعصرالولاةعصرفيالأندلسدخلتالعربيةللحضارةالئصاميةالملامح

كما،الامارةعصرمنالتوطيدعصرفيدخلتالحجازيةالملامحوأن،الامارةعصر

هنتلاهوهاالامارةعصرمنوالإزدهارالاستقرارعصرفيدخلتالعراقيةالملامحأن

.)02(عصور

ضعفإلىأدىالذيالسببولعلالتوطيد،عصرفيفبدأ،الحجازيالتأثيرأما

علىتمردواقدالداخلأولادمنايثهوعبدسليمانأنهوالأندلسعلىالثماميالنأثير

الأميرانتصرفلما،الأندلسفيالثماميالحزبوراءهماوكان،هشامالأميرأخيهم

فنتي،بالأندلسالشاميالحزبوضعف،أفريقيةشماليإلىهربوا،)خوانهعلىهشام

الأندلسيين،نجدوبذلك،الأندلسعلىسيطرالذيالشاميالتأثيرشأنضعفذلكعن

الملامحإلىفاهندوا،الشاميةغيرجديدةحضاريةافاقعنيبحثون،أميرهموبخاصة

الحجازبة.

والموسيقى،للفنونهاماحضاريامركزاللهجرةالعانيالقرنفيالحجازوكان

الحجازفيالأولىالموسيقيةالممارساتظهرت،الفنونمجالففي،الدينيةوالعلوم

نتيجةوالبيزنطيةالفارسيةبالمؤثراتالممزوجةالأصليةالعربيةالموسيقىعنعبارةوهي

وسرعان.المجالهذافيوالمدينةمكةبينتنافسهناكوكان،العربيةالفتوحاتحركة

الأندلسإلىرحلواالذينوالمغتينالجواريطريقعنالأندلسإلىالفنهذاانتقلما

أئارتالتي)عجفاء(المغنيةتأتيالمقدمةوفي.الحضاريةالمظاهرهذهمعهمونقلوا

)علونالحجازيالغنائيالثنائيبعدهاويأتي،هثتامالأميرعهدفيالأندلسيين)عجاب

)21(.الحكمالأميرعهدفيوزقون(

ومد،الدينيةالعلومهركزالمنورةالمدينةكانتفقد،الدينيةالحلوممجالفيأما

صاحباهأ97عام)توفيفيهاأنسبنمالكالاماموجودالعلومهذهنضوجنوج

.2ص"،الحضاريالعراق)أثر،الامراني)02(

.86ص2،ب،الخلافةحاضرةمرطبة،صالم-013ص3،جى،نفح.،المقري)21(
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العالمفيمالكالإمامشهرةذاعتوقد(،الواضح)السهليعنيالذيالموطأكتاب

هذاوساع.هشامالأميرعهدفيمذهبهاعتناقعلىالأندل!ميونفأقبل،الإسلامي

وروادالفقهاءمنحولهومنهشامالأميراستهوىانبعدالأندلسفيالمذهب

المتبادلالاعجابالىالتحولهذاتعزووالروايات.الأوزاعيمذهبتاركين،الحديث

مالك،تلاميذالأندلسيونالفقهاءجسدهالذيالإعجابهذا،هشاموالأميرمالكبين

الناجمومالكهشامالأميربينالتعاطفإلىبالإضافةالاخر)22(.أحدهميرىأندون

فيالزكيةالنفسذيمحمدثورةمالكالاهامساند)ذ،للعباسيينالاثنينعداوةعن

تحللبجوازمالكافتىوقدالمنصور،العباسيالخليفةضد.-145eعامالمديتة

23(.)العباس!نمنعناءكبيرلقيولذاالمنصور،بيعةمنالمسلمين

يدعلىودرسواالحجازإلىرحلواالذينالأندلسعلماءدورينسىلاكذلك

الرحمنعبدبنزيادايثهعبدأبومقدمتهموفي،الأندلسإلىمذهبهفنقلوا،مالكالامام

إلىمالكمذهبأدخلالذيب)سبطون(والملقبقبلها(هـأو42هعام)توفياللخمي

مالك.الإماملقبهكما(الأندلس)عاقلالليثييحيىبنيحيىعنهوأخذه،الأندلس

الموطأ،عنهوروىبالذاتمالكالإمامعنأخذيحيىبنيحيىأنالرواياتوتذكر

المشهور،الفقيهديناربنعيسىويليه)هـ2(.الرواياتأصحمنروايتهوتعتبر

الأندلسإلىوعادمالكأصحابطبقةمنأخذالذيالسلميحبيببنالملكوعبد

)ء(.الواضحةكتابليدون

أهلوطبيعةوالأندلسالمغربأهلطبيعةبينالكبيرالشبهأنالرواياتوتعلل

العالممغربفيالمالكيالمذهبانتشارأسبابمنكان،البساطةحيثمنالحجاز،

أهلنزعةعليهاتغلبكانتوالأندلسالمغربأهلعقلية)نولهذا.الإسلامي

()،2(.حنيفةأبي)مذهبوالقياسالرأيأهلنزعةوجانجوا،الحديث

)22(

)23(

)24(

)25(

)26(

الأندل!.فيالحربحضارةبروفنسالا،-ء4ص)سبانيا،فيالعربيةالدولةبيضويأ،إبرايم

.43ص

332.ص5،بر،الكاملالأئير،ابن-034ص3،!،الذهبمروج،المسعودي

04.صاسبانبا،فيالاسلام،البديععبد-352ص2،!،المذهبالديباج،فرحونابن

061(،)رقم302ص،ا!-(816)رمم271-026،صا!،السابقالصصدر،الفرضيابن

بلر،أحمد94-48ص3،!،الإسلامظهر،أميناحمد-1556()رقم018ص2،ب

.173ص،أ!،السابقالمرجع

.92ص3،بر،السابقالمرجع،امين(حمد-327-326ص،الابقالمرجع،الحبادي
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بل،فقطالفترةهذهفيالأندلسفيالمالكيالمذهبانتشارعندالأمريقفولم

)توفيالرحمنعبدبننافعقراءةوبالذات-للقرانالمدينةأهلقراءةانتشارإلىتعداه

قيسبنالغازيإلىويشب.الأندلىفي(المدينةأهل)قارىءللقرانلمحأأهـ()967عام

.القراءةهذهمالكالإمامامتدحوقد،الداخلالأميرعهدعلىالقراءةهذه)دخال

الحنفيالمذهبوحاول"8!أ.وتشكيلهالقرآنتنقيطفيالحجازالأندلسقلدتوكذلك

دونالأبوابأغلقواهثامالأميروبخاصةفيهاالأمرولاةأنالاالأندل!،أبوابطرق

)92(.المذهبهذادخول

التفليديالنهجعلىفساروالتوطيد،التأسيسفترةفيا،ندلسيالأدبأما

الأندلسي،الأدباولياتبوادرظهرتأيضاانهإلا،ومدحوحماسةفخرمنالمشرقي

الذي،العباديزيدبنعاصمالمخشيأبوالشاعروتزعمه،الموضوعيالتجديدفهناك

بسبطاايحائياتعبيراالمحنةهذهعنفعبر،بصرهفقدحينمحنتهعنسعرهفيبتحدث

وهذا،عينيهلنورعأئلهافقدانبسببللأعداءوخضوعهازوجتهذكرحيثوذلكمؤثرأ،

الفني:بالتجويديسمىما

فمضىبأمرايثهقضىإذللعدابناتيأمخضعت

بها:يصابمنفيجعلالبصر،فقدانمحنةبجسمالشاعرأخذثم

ثوى)03(قدميتمثلحياكانبصرذاالعمىناللاذا

الجانبعلىركزأنهإلامقلدأ،ساعرأفكانالداخلالرحمنعبدالأميرأمأ

الأميرأيضأالعصرهذاسعراءومن)31(.المعروفبشعرهللنخلةوصفهعندالعاطفي

الحماديالجانبسعرهعلىوغلبوالفصاحةبالبلاغةوصفالذيهشامبنالحكم

رجوعهوبحد،مشرقيةرحلةلهفكانتالثقفيناصحبنعباسالشاعرأما)32(.والعاطفي

ساعرناواسهر،سذونةمعالخضراءالجزيرةقضاءعلىالحكمالأميرعينهالأندلسإلى

)27(

)28(

)92(

)03(

)31(

)32(

حازم154ص،النحويينطبقات،الزبيدي-348ص!4،-رب،المداركنرتيب،عياض

168.عى،العلميةالحبأة،غانم

ص،الابقالمصدر،الحميدي1501()رتم345ص!،اب،السابقالمصدر،الفرضيابن

.25ص،تارلخ،القوطبةابن-748()رمم324

327.328-ص،السابقالهرجع،الحبادي

وبعدها.86ص،السابقالمرجع،هيكل

.76ص2،%،نفح-المقركط-ه6ص2،ب،البيان،عذاريابن

65.-97ص2،%،الببان،عذاريابن
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الزهد)33(،أحيانأوتناولطوالفخربالمدحهذا

مزيجوسحرها،الأندلسياتالشراعرأولىفهي،التميميةالحسينأبيبنتوحسانة

والتركيزالفنيبالتجويديتسمشعرفهو،العونوطلبوالمدحوالشكوىالرثاءمن

.ى)4العاطفي

عصرفيعليهسارالذي،نفسهالأسلوبعلىيسيرالفترةهذهفيالنئرواستمر

،القتالعلىوجنودهمأصحابهمبهايحثونالأمراءخطب:النثرنماذجفمن،الولاة

عيسى،بنفطيسالفترةهذهفيالكتابأسهرومن،لأولادهمالأمراءووصايا

حجاجوكذلك،الحكمالأميرلابنهثمهشامللاميركاتبينكانااللذانزيلد،بنوخطاب

)33(.الحكمكاتبالعقيلي

تعادلالعلميةفشهرته،أدبيةسهرةذاالثقفيناصحبنعباسالشاعركانوإذا

)36(.والفلسفةوالفلكالهندسةفيبارعاكانفقد،السابقةشهرته

نيفتوتهمنذبرعالذي،فرناسبنعباسالقاسمأبوالحكمالأميرعهدفيونبغ

منالزجاجصناعةالأندلسفياستنبطمنأولوهووالكيمياء،والفلكالفلسفة

هوكماالطيرانوحاول،الوقتلتعريفبالميقاتةتعرففلكيةالةوضع،الحجارة

ك!)7
إلابالشعر،استهارهمنوبالرغم،الغزالالحكمبنيحيىأيضاوعاصره.مشهور

تصلنا)!3(1لمالعلمأبوابفيطريلةأرجوزةوله،والفلكبالفلسفةعالمأكانأنه

الإزدهار.فترةأي،الحكمبنالرحمنعبدالأميرعصرفيالعالمانهذانواستهر

النأئيررلاحهـهبت273-602الإمارةعصرمنوالإزدهارالاستقرارفترةوفي

نفسهالوقتوفي،الأندلسعلى،كثيرةلعواملالفترةهذهفيازدهرالذيالعراقي

الرحمنعبدالأميررغبة:منها،الحضارةلهذهجذبعواملالأندلسفبمتوفرت

وأن،اباؤهعليهاسارالتيالعراقعنالانحزالسياسةتركفي-238e-702الأوسط

)33(

)34(

)35(

)36(

)37(

)38(

.601-ا50ص،الابقالمرجع،هيكل-161ص،ا!،نفحالمقري

بالنثا،-017ص،2ب،مرطبة،سالم-وبحدها701ص،أيضأ-488ص،ا%.أيضأ

.57صر،،تاهـلخ

113.-115ص،نفسهالمرجع،هيكل-68ص2،ب،البيان،عذارىابن

.161ص2،!،مرطبة،سالم-ك!2ص،ا!،الإسلامدولة،عنان

861(.)رقم2و6ص،الأندلسعلماءتاربخ،الفرضيابن

.28ص،الغزالالحكمبنيحيىالبداقا،صالحمحمد
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أمامالأندلسأبوابففتحبغداد،بهااثمتهرتالتيالحضاريالإزدهارحركةيساير

بسببالأندلسيالمجتمعفيوالرفاهالترفمطاهربروزإلىبالاضافة.العراقيةالتيارات

الحياةعلىالأندلمىاهل)قبالالاعتباربنظرالأخذمع،الأندلسيالاقتصاديالإزدهار

)"3(.اقتصادينشاطمنتبعهوماالسياسيالاستقراربسببالفكرية

كانالذيالأوسطالرحمنعبدالأميرالعلمبةبالحركةاهتموامنمقدمةفيويأتي

)مه(.الفلسفيةللكتبطلبهفيالعباسيبالمأمونسبهوقد،والفلسفةبالشريعةعالما

العلماءاحداقطعانهكماالقصر،مكنبةنواةأنشأالذيمحمدالأميرابنهوكذلك

مسعاهمفيالناسساعدوقد)51(.الحديثروىوعنهإمطاعأ،المشرقمنالرافدين

فيانتشارهابعد،الورقصناعةانتقالمنها،عهدهمفيملائمةتطوراتحصولهذا

وساطبة)20(.طليطلةمدينةفيلصناعتهمراكزهـاتامةالأندلسإلى،المشرق

فيالأندلسإلىالعراقيةالحضارةمظاهراتقالعلىساعدتعديدةعواملوهناك

وهي:الفترةهذه

i-:الوفود

أرسلالأوسطالرحمنعبدالأميرأوالحكمالأميرأنالرواياتبحضلناتذكر

العربإلىالمنقولةالعلميةالاثارلدراسةناصحبنعباسالعالمبرئاسةالعراقالىوفدا

الهنديالحسابكتابمعهحملالوفدرجوعهوبعد.لهواستنساخهااليونانعن

هند)43(.السندباسمهالعربعندالمعروف

نأهذاومعنىأوروبا،إلىانتقلتومنهاالأندلر،الهنديةالأرقامدخلتولذلك

العصرفيعرفواالعربلأن.العراقفيعليهواطلعالكتابهذاعرفالأندلسيالوفد

المنصورالخليفةأمروقدالهنود،منالرياضياتفيهانتاالسدكتابالأولالعباسي

هذاوعرف،الفرازيحبيببنإبراهيمفترجمه،العربيةإلىهـبترجمته136-158

الكير.هندالسندباسمعرفكتاباغرارهعلىالفرازيوألفهند،الس!ندباسمالكتاب

)93(

)04(

1()4

)42(

)43(

161.ص2،بر،نرطة،سالم-بحدهاوماوص،،الحضاريالحراقاأثر،السامرالي

522.ص،الخلفاءتاريخ،اليوطي-48ص،المعجب،المراكثي

.8صا،ب،النكملةالابار،ابن

.176ص(اب،الابقالمرجعبدر،أححد

34ص،الأندلسفيالعربحضارة،بروفنسال-45ص،اب،المفربسعيد،ابن

6،،اص2،ب،قىطة،هـصالم41ص،العربىالفكرتاريخنيدراسات،الامرائي-
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تصحيحالخوارزميموسىبنمحمدالعالممنطلب218X-891المأهونعصروفي

بقي،العربيكتبهماكانالهنديةللأرقامشكلينالخوارزميويذكر،الكتابهذا

بينما،الإسلاميالعالممشرقفيسادالذيوهو،الهنديةبالأرقامالمعروفأحدهما

الإسلامي،العالممغربفيسادالذيالغباريةبالأرقامالمعروفالآخرالشكلاندثر

)مهـ(.الانالعربيةالأرقامأصلوهواوروبا،الىانتقلومنها

العلم:طلبقالرحلة2-

منبالعلومللتزودالعراقإلىبالرحلةالأندلسينالعلمطلابمنالعديدقام

هذهأجلمنأحياناسنةالعشرينتجاوزتطويلةسنواتبعضهمأمضومدمنابعها،

منا!برالقسمالكثيرونوأنفقالخثشي)45(،السلامعبدبنمحمدأمثال،المهمة

غيرهمأنإلىبالإضافة،الأندلسإلىالكثيرمنهاادخلواالتيالكتبسراءفيثرواتهم

الصدور)كه(.فيروايةالعلمحملوا

ودرسبغدادالىرحلالذبطالغزالطالحكمبنيحيىالعلماءهؤلاءجنماومن

بنادلهعبدوكذلك)47(.سعرهفينواسأباوقلدهناكالعراقفيالعربيالشعر

إلىأصولهونقلالظاهريالمذهبفيهودرسالعراقإلىرحلالذيماسمبنمحمد

علىودرسالمشرقإلىرحل،وضاحبنمحمدالمشهورالحديثوعالم،الأندلس

)48(.حنبلبنأحمدالإهامأسهرهمومنالحديثعلماءكبارأيدي

برحلتهوقامالكلاموعلمبالفلسفةنجيحبنمسرةبناللهعبداستهركذلك

ادلهعبدوصفوقد.أخيهمعالإمارةعصرأواخرفيالبصرةونزلالعراقإلىالمشرقية

نأ!)ياكمازحايحذرهالبصرةفيسيوخهأحدجعلمماالحمرةسديدأسقربكونههذا

فيدرسهاالتيالعلومبهذهيبشرالأندلسإلىرجعثمصقلبي"،ياالبصرةأهليبيعك

الخلافة.عصرفيالفلسفيةمسرةابنمدرسةازدهرتوقد)04(.الحراق

)44(

)45(

)46(

)47(

()48

)94(

36-35ص،الحربعندالرباضيات،الجنابينصيفاحمد-84ص،الحربشص!،هونكة

223.ص،الاصلاميةالحضارةتارلخماجد،المنعمعد-

.(!ا)رمم!كا8ص،الابقالمصدر،الحميدي

.23ص3ب،السابقالمرجع،اهينأحمد

.82ص،58-37ص،الابقالمرجع،البنداق

.1136()رتم15ص2،!،655()رقم921،صاجى،الابقالحصدر.الفرضيابن

)رقم217ص،اب،السابقالمصدر،الفرضيابن-92-28ص،طبقات،الطليطليصاعد

)652.
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التجار:دور-3

الرحمنعبدالأميرعهدفيوبخاصة،المثمارقةالتجارأمامالأندل!أبوابفتحت

الكتببعضمعهمنقلوا،ا،ندلىالىوالبضائعللسلعالتجارنقلفبجانب،الأوسط

فيمنهاواستفادواrJAIعلماءاستراهاحيث،الأندلسأسواقفيوباعوهاالعلمية

)توفيالرازيموسىبنمحمدالتجارهؤلاءمقدمةفيكانوقد.العلميةحركتهمتنمية

5(."هالخلافةعصرفيالتارلخبكتابةاستهرتالتيالرازياسرةجدوهوهـ(273عام

تأجريدعلىالأندلسإلىالفراهيديأحمدبنللخليلالعروضكتابدخلوكذلك

،البلاطأهلعلىالفهمعسيرالكتابهذاوبدا،الأوسطالرحمنعبدالأميرإلىأهداه

)31(.الأندلسلأهلفهمهوسهلفسرهفرناسبنعباسالمالمعليهاطلعأنوبعد

الأئدل!:إلىالعلماءهجرة-4

فلقوا،الأندلسإلىالعلماءبحض!هاجر،المئمرقفيالسياسيالاضطرابنتيجة

يضيقعلماء..".:أمينأحمديقولكماالأمرفكانربوعها،فيوالرعايةالترحاب

فيرحلونالعلميعوزهمالغربمنوعلماء،الغربإلىفيرحلونالفاقةمنالممرقبهم

هذهفيالاندلسإلىالمشرقمنرحلواالذينالعلماءومن،)32(....الشرقإلى

المؤرخينعائلةورأس،إيرانفيالريمدينةعنوهوالرازيموسىبنمحمد،الفترة

بنمحمدوكاناحمد(.بنعيصىوابنهمحمدبن)أحمدالخلافةعصرفيالمثاهبر

أوضاععلىالتجسسفيلديهوعملمحمدبالأميراتصلمثمرقياتاجراالرازيموسى

)33(.التاريخفيالراياتكتابأئفالذيوهو،المثمرق

بعضتقدمهافيساهموقد،الأندلسفيالطبيةالعلومتقدمتالإزدهارعصروفي

فيالعراقأهلإليهوصلوماأهلهافعلموا،الأندلسإلىرحلواالذينالمشارقةالأطباء

إلىرحلالذيالأصلالعراقيعمرانبنإسحاقمقدمتهمفيويأتي.الطب

إياسبنأحمدالحصرهذافيالأندلسفيالطبيةالحركةرائدكانراذار(.)5الأندلس

.186ص،177ص،ا%،السابقال!رجع،بدراحمد-34ص،الابقال!رجع،العبادي،ينظر()05

184.صى،ا!،السابقالمرجع،بدراحمد()51

233.ص3،ب،الاسلامظهر()52

السابق،المرجع،البديععبد-175(:)رتم"أص3،%،الابقالمصدر،الحميدي)53(

66.ص

.233صر،بر،السابقالمرجع،امينأحمد)34(
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منصنفمايةمنيتألفوهو)سراب(حمدينيسونإليهينسبالذيأبا(بن)حمدين

الإزدهار،فترةفيالأندلسإلىهاجرحرانمنعراقياطبيبأأستاذهكانفقد،الأعشاب

يبيعكان،الجوفلأوجاعمعجوناللاندلسأدخلالذيهوالمشرقيالطبيبوهذا

منه)3؟(.العلمأخذواأطباءخمسةأحدحمدينوكاندينارا،بخمسينمنهالسقية

الأندلس،فيالشثصأةعراقيةنعتبرالتيالعلومبعضانتشارإلىالعواملهذهوأدت

اللغةعلوممنالعراقيالعربيالنتاجدخولالامارةعصرمنالإزدهارفترةشهدتوقد

منهولأخذالعراقفيالأصمعييدركالهواريموسىبنالرحمنعبدفنرى،والنحو

داخلبأنالبصرةعلماءمسلكسلكبلبذلكيكتفلمولكنه،مباسرةالنحوعلم

الكعير)6؟(.وحفظبواديهافيوترددالأعراب

وعشرينخمسةالعراقفيقضىالذيالخصصنيالسلامعبدبنمحمدوكذلك

فيالمشاهيرطبقةعنيروونهاشيوخمنالجاهليوالشعروالنحواللغةعلمفأخذعاما،

بنسهلسيوخهأسهرومن،وسيبويهالمثنىبنمعمرعببدةوأبيكالأصمعيالبابهذا

النحويعثمانبنجوديقامكذلك)37(.الرياشيالفرجبنوالعباسالسجسنانيمحمد

وهو،للمشرقرحلتهأثناءالرؤاسيجعفروأبيوالفراءالكسائيبلقاءعام)توفي

)هـ3(.الكسائيكتابللأندلسأدخلمنأول

منابتداء،الأندلسفيالعربحضارةتطويرفيالشرقيالحضاريالتأثيرساهم

البدايةفيلقيالتأثيرهذاانالاعصور،منتلاهاوما،الإمارةعصرفيالازدهارفترة

تأثرواالذينالأندلسعلماءضدالبلاطورجالالعلماءبعضمنشديدةمعارضة

منالأمرينلقيالذيفرناسبنعاسالمعروفوايأديبالعالمأمئالالعراقيةبالحضارة

الأوسطالرحمنعبدالأميررعايةإلا،الحذابهؤلاءعنيخففولمذلك،جراء

حجممنوكبرزادالفترةهذهخلالالأندلسفيالحضاريالتطورأنكمالهم)!5(+

()55

)36(

()57

()58

)95(

)حاشبة114ص،ا!السيراء،الحلةالابار،ابن-49-39صالأطباء،طبقات،جلجلابن

21.اص2،ب،ترطبة،سالم-أ(

.778(رقم)258-257صا،ب،الابقالمصدر،الفرضيابن

ا-راصا،ا!الأدباء،معجم،الحموي-"ا(رمم)68صالابق،المصدر،الحميدي

.!ص12،بر

.73ص،الابقالمرجع،البديمعبد-256ص،طبقات،الزبيدي

34ص،السابقالمرجع،العبادي-37ص،السابقالمرجع،البنداقصالحمحمد،ينظر

.57-56ص،السابقالمرجع(البديععبد-
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وتقليدوادابها،العربيةاللغةتعلمعلىالإسبانإقبالأي،بالأندلسالاستمرابظاهرة

تأثيرالعراقيالفكريللتياركانالذي-الأمرهذاهـازاء.الإجتماعيةعاداتهمفيالعرب

معادموقفالمتعصبينالإسبانالدينرجاللبعضكان-المتغيراتهذهكلفيواضح

هـ/ك!2352-قرطبةفي(الديني)الانتحارالاستشهادظاهرةصحتواذا.التيارلهذا

المساجدفيعلنا!رسولوشتمومبادئهبالاسلامالطعنومحورها،م085-985

القديمدينهإلىالإسبانمنحديثاأسلممنبعضإعادةومحاولةأولا،العأمةوالساحات

قادهاالتيالحملةهذهأنإلىنميلفنحن)مي(،الأوروبيةالمراجعذكرتهاوالتيثانيا،

التأثيراتبسببالعصرهذافيالأندلسيالحضاريالتطورظاهرةالىتعودالغلاة

)68(.المشرقيةالحضاردة

الأندلس،فياستهرتالتيالمناهجأبرزمنبالمأثور،القرانتفسيرمنهجويعد

عصرأواخرفي276.-(عام)توفيمخلدبنبقيالفقيهالحالمفيهاالمنهجهذاوتزعم

له)2"(.والاتقانالجودةمندرجةفيهبلغالقرانتفسيرفيكتابأألفوقدالازدهار،

منينقذهولمالفقهاءبعضمنالأمرينلاقىالأندلسإلىعودتهوبعد،مشرقيةرحلة

فيسهرتهواستمرتالفقهاء)!6(.لأعدائهالمشهورةالمناظرةإلاالحرجالوضعهذا

عختالتيللأندلسالداخليةالشاسيةالأحوالسوءمنالرغموعلى.التاليةالعصور

منالأخيرالعصروهو-هـ(3هه-)273الأهليةالحروبعصرفيوالمنازعاتبالفتن

الأندلسي،الأدبفيملحوظأتقدماشهدتالفترةهذهانالا-،الإمارةعصرفترة

القوميالاتجاهفهناك،مختلفةاتجاهاتفيهظهرتالذيالشعر،مجالفيوبخاصة

ويفاخرونالعربويمدحونالعروبةيمتدحونالعربالشعراءبعضوقفإذ،العربي

إلىودعواللعربالمعاديموقفالمولدينالشعراءبعضوقفكما،المولدينضدبهم

هووهذا،المشرقفيالشعوبيةبحركةمئأثرةالحركةهذهتكونوقد،منهمالخلاص

:العربشاعرقالالثانيالاتجاه

مانعالضيممنحصنوقلعتنابلاقعلامعمورةمنازلنا

لين-27ص2،!،اندلسيات،الحجي-485ص،الأندلسيالفكرتاريخبالنثيا،ينظر،)0(

Proven.ل!خ-245-224صال!ابق،المرجع،بيضون-ويمدهاص،السابقالمرجع،بول

226,:op.Cit. ,1 P

22.ص،أالحضاريالعراق)أثر،الامرائي)61(

.163-162ص،الأندلسفضلفيرسالة،حزمابن)62(

011.-901ص2،!،اليان،عذاريابن-283رقم19ص،الابقالمصدر،الفرضيابن()63

523

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المدجني:الثمعوبيالثاعرعليهورد

.الزعازغ)كي(.الرياحفيهاالسفىتجاريبلاقعقفارمنهممنازلهم

الأمراءبينالمعاركلكثرةنظرا،الحربيةالمعاركوصفالذيالشعرأيضاوبرز

فيشعزفرناصبنعبامروالعالموللساعر،عليهموالخارجينالفترةهذهفيالأمويين

فيالشعرفيالآخروالاتجاه)؟"(.السعديجوديبنسعيدالشاعروكذلكالمجالهذا

فيالموسحاتمخترعوكان.ادلهعبدالأميرعهدفيالموشحاتنشأةهو،الفترةهذه

الغناءازدهارإلىاستجابةالأمرهذاوكانالقبري)ك!(،معافىبنمقدمالأميرهذاعصر

ثانيا)67(.بالإسبانالعربلامتزاجونتيجةأولا،الأندلسزريابدخولمنذالأندلسفي

بالجوهرئرصعكالقلادة،الوساحمنمأخوذةالموسحوكلمة،فصيحسعروالموسح

صاحبربهعبدابنالفترةهذهشعراءأسهرومنوجنبيها)68(.عاتقيهابينالمرأةتشده

.)96(الخلافةعصرإلىشهرتهواستمرتالفريد،العقدكتاب

للأميرفكان،بهالمثشغلينالأدباءعددوكثر،الفترةهذهفيتطورفقدالنثرأما

محمدبنايثهوعبدعبدهأبيبنمحمدبنادلهوعبدزيادبنموسىالكاتب،ايثهعبد

للأميرالكتابةفيعملواالإسبانبةالأصولذويالمسيحيينبعضأنكما)07(،الزجالي

بعد)71(.فيماأسلمالذيأنتنيا(بن)قومسأمئالالأوسطالرحمنعبدبنمحمد

وقد،الفترةهذهفيالأندلسيينلدىسهرةذاهـ(255)توفيالجاحظكانوقد

علماءبعضيقصدهكانكما،والتبيينالبيانكتابمثلإليهمكتبهبعضوصلت

والمحاوراتالرسائللبعضنماذجوجدتوقد)72(.يديهعلىللتلمذةالأندلس

.)73(الفترةهذهفيالأندلسيالنثرتقدمعلىتدلالعصرهذافيوالتوقيعات

)64(

)65(

)66(

)67(

)68(

)96(

)07(

)71(

)72(

()73

.143ص،الابقالمرجع،هيكل-62ص3،بالمقتب!،،جانابن

3.92،بر،المقتبس،حيانابن-112-111مى2،%،اليأن،عذاريابن

99.ص2،ب،مرطة،يالم-584ص،المقدمة،خلدونابن

93.-38ص،الأندلسيةالموصيقىنأ!لخ،الحجي

392.ص،الأندليايادبفي،الركابيجودل!

والمقدمة.صأ،!الفريد،الحقد،ربهعدابن

.6ص3،بر،جانابن-012ص2،!،اليان،عذاريابن

.517صى،الابقالمرجع،هيكل-83-82ص،تاريخ،القوطةابن

1.ه4ص16،برالأدباء،معجم

،عنان-74-73ص،الأندليالنثر،اللهعبدحازم-134ص2،!،البيان،عذاريابن

1/035.،الإسلامدولة
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الفقيهإلىدخولهويرجع،الشافعيالمذهبالأندلسدخلالفترةهذهوفي

ابنمدرسةكذلكونشطتهـ()74(.276عام)توفيالقرطبيسياربنمحمدبنقاسم

الطبيةالعلومونشطت.ذلكسنوضحكماعصور،هنيليهاوما،الفترةهذهفيمسرة

بنفسه،الأدويةيصنعكانالذي(النصرانيملوكة)ابنالأطباءأشهرومن،الفترةهذهفي

(731(.الطبيب))سحاقوكذلك،العروقويفصد

والفكرللعلومالنضوجعصرفهو،-"3الأندلميةالخلافةعصرأما

هذاخلالالأندلسيالفكردراسةولتسهيلأولا،الفترةهذهلطولونظرأ،الأندلسي

-:أقسامثلاثةإلىالعصرهذانقسم،ثانيأالعصر

هـوابنه-035"3الناصرالخليفةفيهاالحكمهـوتولى366-003الخلافةفترة-ا

رهـ.كا6-033المستنصر،الحكم

وأولادهالمنصورالحاجبنيهاسيطرالتيالفترةوهي993.-366الحجابةفنرة-2

لأندلسية.االخلافةعلى

الطراثف.عصرقيامإلىأدتهـوالتي422-993،الفتنةفترة-؟

منوكان،شاملةرهـنهضة66-003الخلافةفترةفيالعلميةالحركةنهضت

الحكموابنهالناصرسجعفقد.واستقلالهاللأندلم!العلميةالشخصيةاتضاحمظاهرها

الكتبجلبواقدوكانواالعطاء.علبهمرأغدفاالأندلسإلىالقادمينالمشارقةالعلماء

مختلففيوالبحثالتأليفعلىوحثوا،المهمةالأجنبيةالكتبوترجموا،القيمة

لابنهمؤدبأوجعلهالقاليعليأبيالوافداستقبالأحسنقدالناصركانفإذاءالمجالات

ألف04تضممكتبةلهكانتفقد،للكتببحبهاشتهرالحكمالخليفةفإن،الحكم

الأندل!نهضتفلذلكمصدر)76(،أيمنالكتباقتناءعلىيحرصوكانمجلد،

:الفترةهذهخلالالميادينشتىفيعلميأ

كتابالأول:كتابينأهمالفترةهذهخلالالعربيةإلىترجم،الترجمةمجالففي

وسيرالقديمةالعصورفيالرومأخباريحويوالذي،باللاتينيةالمؤلفهيروسيش

.9401()رقم337-355صىا،!،تارلخ،الفرضيابن)74(

.488ص،اصيبعةابيابن-89ص،جلجلابن)75(

186.ص165،صىا،بر،نفح،المفري-6ص،الأممطبقات،ا،ندلسيصاعد)76(
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الخلافةاستعانتوقد)78(،والصيدلةالطبفيديسقوريدسوكتاب)+(،ملوكهم

)97(.الكتابينهذينترجمةأجلمنالبيزنطيةبالدولةالأندلسية

فياللغويةللدراساتمدرسةالفترةهذهفيتأسستفقد،اللغةمجالفيأما

م033419/عامالأندلسعلىوفدالذي،القاليعليأبيقدومبعدوذلك،الأندلس

القيسامرىءدواوينوبالذات،وأدبهالمشرقعلممنكثيراالأندلسإلىالقاليوحمل

كتبإلىبالإضافةهذا.)08(وغيرهموالفرزدقوجريروالأخطلوالخنساءوالنابغةوزهير

كتابهالأندلسيبنطلبتهعلىوأملى،اللغويةالدراساتفيكثيراألفكما.واللغةالأخبار

بنمحمدأمثال،المشرقبلادالىاللغةفياندلسيونعلماءرحلوبالمكس.)اهـ(الأمالي

عنهوأخذ،النحاسابنفيهاولقيمصرإلىرحلها،583)توفيالسلامعبدبنيحيى

فيالأندلسفياللغويةالدراساتتطورهذاويعني.21!(الأندلسإلىوعاد،سيبويهكتاب

للأميرمؤذباوكان(الزبيديبكر)أبيأمثالالمجالهذافيأفذاذعلماءوبرز،الفترةهذه

أيضا)!(.التاريخبعلمالمشهورالقوطيةبنبكروأبيالمستنصر)83(.الحكمبنهثام

موسىبنمحمدبنأحمد،الفترةهذهفيظهرمنأسهر،التارلخيالحقلوفي

مؤلفاتعدةوله)؟8(.بالتاريخاستغالهلكثرةبالتاريخيولقبهـ(324عمام)توفيالرازي

مؤرخيأشهرالقوطيةبنبكرلأبي(الأندلسافتتاح)تارلخكتابكانوإذا.ضاعتقد

وحركاتهمالمولدينعنالحديثهـلكثرأولأالقوطإلىالمؤلفميلفيهيظهرالفترةهذه

يتعصبالفترةهذهفيظهرالذيمجهوللمؤلف(مجموعة)أخباركتابفإنثانيأأ86(،

)77(

)78(

)97(

)08(

)82(

()83

)(4(

)85(

()86

.31ص،الجغرافيةتاريخ،مؤنس-88ص2،بالحبر،،خلدونابن

494.صالأنجاء،عيون،أصيبحةأبيابن

166ص2،%،ترطة،سالم-165ص،العلميةالحياة،غانمحازم

.14ص2،ب،نرطبة،سالم-وبحدهااث!ص6،القالىعلي)أبو،الكبيسيخليلينظر

المقتبس،حياذ،بنl-325ص،الفهرسة،خيرابن-15-1/14،الذخيرةآ،بساابنينظر،

،الحم!يدي-223()رتم96ص،ا%،السابقالمصدر،الفرضيابن-048ص5،!

.،03()رمم14ص،الابقالعصدر

031.ص،طبقات،الزببدي

345.ص311،ص،الفهرسة،يخرابن-)1337(رقم،السابقالمصدر،الفرضيابن

512.ص،ابر،الأعيانوفيات،خلكانابن-111()رقمكا!ص،الابقالمصدر،الحميدي

.78ص،اتاريخيالتدويننأه،طه-801ص4،بر،نفح،المقري

-المقري-812ص،ا!،وفيات،خلكانابن-1318()رقم،تاريخ،الفرضيابن،ينظر

.85ص2،!،نفح
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المؤرخكذلكواشتهراخص)ث!".بصورةالأمويينوالى،خاصةولقريشعامةللعرب

وعريب(.الطبريتاريخ)صلةالمشهوركتابهوله،-(936Aعام)توفيسعيدبنعريب

اللهعبدأبوالفترةهذهفيالتراجمبكتابةعرفواوممنأيضأ)8!(.بالطباستهرهذا

()96".قرطبةقضاة)تاريخكتابصاحبهـ(361عام)توفيالخشني

كانفقدأيضا،الجغرافيةعلمتطورالفترةهذهفيالتاريخعلمتطورومع

)مسالكباسمكتابولهواحد،انفيوجغرافيامؤرخأالرازيمحمدبنأحمد

الذيهـ(36رعام)توفيالوراقيوسفبنمحمدالجغرافيويعاصره()!و(.الأندلس

الفترةهذهواستهرت)19(.افريقيةمسالكعنكتاباوألفالحكمالخليفةخدمةفيدخل

أهل)منالطرطوشييعقوببنإبراهيمرحلةمقدمتهافيويأتي،الجغرافيةبالرحلات

عشرالمانييوحناالباباخلالهاوقابلأوروبابلادالىبرحلاتقام(الهجريالرابعالقرن

معلوماتلناوقدم.(35429))عامأوتوألمانيابامبراطورالنقىوبعدهاهـ،035عامفي

)39(.الرحلةهذهخلالميمة

كماالأندلسفيالمالكيالمذهبسيوعفبجانب:العلووالدينيةمجالفيأما

)توفيالليعي)كو(يحيىبنايثهعبدبنيحيى،الفترةهذهفيأقطابهمنكانوالذيبينا،

نأبعدالثمافعيالمذهبشاع،والمؤرخاللغويالقوطيةبنبكروأبو،3670عام

فيأقطابهمنوأصبح،-(278Aعام)توفيسياربنمحمدبنقاسمالأندلسإلىأدخله

الذييونسبنالوهابعبدبنوأحمدهاسم)؟"(،بنالعزيزعبدبنأسلمالفترةهذه

بنالمنذرأقطابهمنوكانالظاهريالمذهبانتشروكذلكالمستنصر)،"(.الحكمعاصر

;7)8

)88(

)98(

)!و(

)19(

)29(

)39(

)49(

)59(

)69(

188.ص،السابقالمرجع،يكل

702.-602ص،الأندليالفكرتاريخبالنثا،

077.-767ص،الابقالمرجعبال!يأ،-المقدمة،قىطةمضاة،الخثي

156.صالأندل!،ضلفيرصالة،حزمابن

.73ص،الجنرايخةناريخمؤن!،-(ه16)رمم79ص،الابقالمصدرالحميدي

155_صوأوروبا،الأندل!جغرافية،البكرى-7صا،ندل!،عننصرص،الحذري

271.-228Andalusian, P+!له-،أزز

021.ص،الملميةالحباة،كانمحازم

.7915()رمم،تاريخ،الفرضابن

.322()رمم،السابقالمصدر،الحميدي

.154()رمم،تاهـلخ،الفرضابن
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فاستهر،القرانتفسيرمجالفيأما.)79(المشهورالزهراءجامحخطيبالبلوطيسعيد

علمفيطويلباعلهوكانهـ(،356عام)توفيمحاسنبنمحمدبنعثمانالعالم

بنيعيشالحجامابنواشتهر)!و(،والمؤرخاللغويالفوطيابنوكذلكالتف!ير)هـ9(،

المستنصر)"ا(.الحكمالخليفةباصحديثمسندألفالذيالوراقسحيد

وكان،الفترةهذهخلالالأندلسيالفكرفيمكانهافأخذتالعقليةالعلوماما

الطبيةالكتببعضترجمةايإزدهارهذاومثل،ازدهرتالتيالعلوممقدمةفيالطب

بنسعيدمقدمتهمفيوبأتيالأطباءئحهرةوكذلكوضحنا،كماالعربيةإلىالأجنبية

يونسبنأحمدوكذلك،الحمياتمعالجةفيخاصةطريقةلهكانتالذي،ربهعبد

بنمحمدواشتهر)151(.العيونأمراضوعلاجالأدهـلةبتحضيراشتهرااللذانعمروأخوه

ثمومصرالبصرةعلوممنوتزود589Xهـ/347عامالم!ثمرقيةبرحلتهالجبليعبدون

هشاماوابنهالمستنصرالحكمالخليفةوخدمم079هـ/036عامالأندلسإلىرجع

ملوكبعضوفدحتى،وغيرهمالأطباءهؤلاءشهرةذاعتوقد.1(ه)2بالطبالمؤيد

الطبازدهارونتيجة.301()أمراضهممناستعصىمالعلاجالأندلسأطباءإلىالإسبان

اسمفيهيسجلايأطباء،ديوانالمستنصرالحكمالخليفةأسس،الفترةهذهفيوالصيدلة

أسقطالعقابيتوجبخطأارتكبLAو)ذا،والصيدلةالطبمهنةيحترفطبيبكل

روادهامنوكانالفترةهذهفيالرياضبةالدراساتوتقدمت.)401(الديوانهذامناسمه

عبسىبنبكرأبووكذلك،الحكمالخليفةأيامبالسريالمعروفمحمدبنايثهعبد

بالحسابمشهوراوكانأيضا،الحكمالخليفةأيامعلىالعلممجالسيعقدكانالذي

الخليفةأيام)عاشالفرضيعبادةبنحبابغالبأبوالعالموكذلك.والفلكوالهندسة

أبوواشتهر)؟ها(.الفرانضحسابفيجيدتأليفولهبالحساباستهرالذيالناصر(

()79

!؟7،

()99

()001

)151(

()201

)301(

)401(

)501(

926.-266ص،175-172صأ،ب،نفح،المقري

.10()رتم،تاربخ،الفرضيأبن

.8131رتم،أيضا

.169رمم،جذوة،الحميدي-1612رتم،أيفأ

.46ص41،ص2،!الأنباء،عيون،اصيبحةابيابن

هذهاطباءأسهرعنينظر-115،طبقات،جلجلابن-81ب،طبقات،الأندليصاعد

213.-212ص،2بر،قرطبة،صالم،القرة

.121ص،العربقصة،يوللين

.802ص2،!هقرطبة،صالم_494ص،الأنباءعيونا،أصيبعةأبيابن

68.-67ص،طبقات،صاعد
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عالمأوكان،الفلكيةبالأمورهـ(43هعام)توفي(القبلة)صاحبأححدبنمسلمعبيدة

)،15(.الأندلسيربهعبدابنالأمورببعضعارضهوقدوالنجومبالحساب

931882./-)926مسرةبناينهعبدبنمحمدالعلمهذاورثفقد،الفلسفةأما

إلىالوالدذهبحيثم(998هـ/286عام)توفيمسرةبنايتهعبدأبيهعنم(319-

عام)توفيايثهعبدالأميرعهداواخررحلالذيالابننهجهعذىوساو،المشرق

فاظهر،الهجريالرابعالقرنمطلعفيالأندل!إلىعادثمأيضا،المثمرقإلىهـ(003

التيالمسريةالمدرسةفظهرت،تلاميذهبينتعاليمهيبثأخذأنهالا،والورعالزهد

بنوخليل،الممافريمفرجبنمحمد:أمثالالأندلسيينالمفكرينبعضلهاانتمى

سعواءحملةسنواالفقهاءأنالا،701("وغيرهمالروطيوطريف،القرطبيالملكعبد

519xعاممناعتباراالمسريةالمدرسةضد -/ 034eها(،الرسميةالسلطاتوساعدتهم!(

لسياستهنظرأهـ(366-)035الحكمالخليفةعهدفيرجعتالمدرسةهذهرعايةأنإلا

)ي!ا(.المفكرينمعالمتسامحة

رقيمنكانماعليهاساعد،كبيرةنهضةالخلافةفترةفيالأندلسياونهض

ظهررمنها.مظاهرعدةالأدبيةالنهضةهذهوأخذت.اجتماعيوتفوقونهوضسياسي

أبووكذلك،تمثيلأحسنربهعبدابنمثلهوقدالثعر.فيالجديدةالاتجاهاتبعض

الأنواعظهوروكذلك.)115(المشهورةالأسرةمنعبدةأبيبنايثهعبدبنجهورالحزم

ظهر،الخالصالنثري!مىوالذيللنثرالقديمالأسلوبجانبف!لى:النثرفيالجديدة

التاريخيسمىالأولالفرع:فرعينمنهـشألفالتأليفيبالنئريسمىالنثرمنجديدنوع

وكتاب،المروانيهشامبنمحمدلمزلفه(بالأندلسالشعراء)أخباركتابويمثلهالأدبي

أكثرأنالمؤسفومن،مغيثبنمحمدبنادلهعبدلمؤلفه(أميةبنيمنالخلفاء)سعر

كتبظهورويعني،الأدبيالتاليففهوالعانيالفرعأماضاع)111(،قدالمؤلفاتهذه

(601

أ)70

801(

(901

011(

الضي،22$.رتمترجمة،جذوة،الحميدي-0142رقمترجمة،تارلخ،الفرضيابنيظر،

902.ص2،ب،قرطة،سالم1372_رنمنرجمة،ببة

.191!ا،السابقالمرجع،هيكل-903ص،385ص،ا!،اليهملة،الابارابن

92.-26ص3،!،المقتبس،حيانابن

191.ص،الابقالمرجع،هيكل-42ص،السابقالمرجع،كانمحازم،ينظر

403.ص،ابر(نفح،المقري-وبعدها247ص،)بالسيراء،الحلة،الآبارابن

المرجعبالئيا،9591_رممترجمة،جذوة،الحمدي-546رقمترجمةالصلة،بثكوالابن

385.حا(السابق
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هذالكتبنموذجوأحسن،أدبلكلمةالهجريوالرابعالثالثالقرنبمفهومأدبية

النهضةمظاهرومن.الأندلسيربهعبدابنلمؤلفهالفريد()العقدكتابهو،الفرع

الأدبيالنتاجوفرةوكذلك،المعروفةالقديمةالأدبيةالإتجاهاتتطور،الأخرىالأدبية

الحضارةسماتأبرزمنجعلهشيوعاالأندلسيينبينالأدبسيوعإلى)ضافة،وتنوعه

الأندلسي،ربهعبدابنبعدالفترةهذهشعراءأسهرومن)112(.الفترةهذهفيالأندلسية

هـ()113(.362-)326الأزديءهانىبنمحمدالحسنأبوالثاعر

سيطرفقد،الثانيهشامالخليفةحكمفترةوهي993A-/-366الحجابةفترةأما

الأندلسية،الخلافةعلىوهيمنوا،الدولةأمورعلىبعدهمنوأولادهالمنصورالحاجب

الضعف،تحملالتيالقوة)عصر:بأنهالعصرهذاووصف.البواربدايةفكان

.")114(...الهزيمةعلىينطويالذيوالانتصار

عصرفيسائدةكانتالتيالدفعبموة،الحجابةفترةفيالأندلسيةثسارت

ملحوظتقدمأينرلمأنه،العصرهذاعلومعلىالملاحظاتأولىومن.الخلافة

فروعمنفرعأيفيبارزينأعلامأنرىولا،المعرفةميادينمنميدانأيفيوجدي

استمرارعواملمنكانوربما.الخلافةفترةأعلاممنالباقيةالبقيةتلكباستثناء،الثقافة

قدبمةصلةعلىكانالمنصورالحاجبأنهو،الفترةهذهفيالأندلسيةللثقافةالدفع

لهكانبأنه:عنهويروىللعلماء،مصاحبأكانوأنه،نشأتهمنذبهاارتبطوقد،بالثقافة

دوريةاجتماعاتيعقدكانالمجلسهذاوأن،عصرهعلماءكباريضمعلميمجلس

فيللعلماءقليلةنماذجنرىولذا.)115(بقرطبةإقامتهطيلةالمنصوريحضرهأسبوعية

الخلافةفترةعلماءبعضاستمرارنرى)النقلية(اللسانيةالعلومففي،اختصاصاتهممجال

c-034)المقرياللهعبدبنمحمدنجدالتفسيرعلمففي:الخلافةفترةإلى )116(-( 042A

يقرأكانالذيهـ(378عام)توفيالقضاعيمحمدبنادلهعبدنرىالقراءاتعلموفي

الفترةهذهفيالحديثأعلامومنسعيد()117(.بن)عثمانورشالإمامقراءةعلى

356.-355ص،491ص،الابقالمرجع،هيهل)112(

الابار،ابن-وبعدها291ص،المطرب،دحيةابن-157رممترجمة،جذوة،الحميديينظر،)113(

035.رقمنرجمة،التكملة

267.ص،الابقالمرجع،هيهل)114(

268.صأ،ب،الحلةالابار،ابن)115(

.3ص،المفسربنطبقات،السيوطي)116(

172.ص،الابقالمرجع،غانمحازم)117(
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العالموألفا"،هـ()18ه24عام)توفيفطي!بنعيسىبنمحمدبنالرحمنعبد

مالك،.ل!ماالموطأحديثتوجيهفيكتاباهـ(372آعا)توفيشراحيلبنيحيى

أيضا"911(.الفترةهذهفيالفرضيلابنالأندلسعلماءتاريخكتابواستهر

عباسبنخلفالقاسمأبوالعالمفاشتهر)العقلية(الصرفةالعلوممجالفيأما

وهر(التأليفعنعجزلمن)التصريفكتابصاحبوهوهـ(ك!4عام)توفيالزهراوي

فيوالفلكالرياضياتفيالعلماءإمامأماا".)02الفترةهذهفيالأندلسجراحيكبير

بزيجعنيالذيوهوها،893عام)توفيالمجريطيمسلمةالقاسمأبوفهوالفنرةهذه

-121(العرلية)السنبنإلىالفارسيةالسنينمنوحولهالخوارزميموسىبنمحمد

ويعودالفلسفيةالدراساتخمول:هيالعصرهذاعلوآعلىالملاحظاتوتأتي

،الناسعامةإرضاءأجلمن،الدراساتلفذهالمنصورالحاجبمقاومةالىذلكسبب

والمنطقالفلكلكتبإحراقهالمجالهذافيأعمالهأبرزومن.الفقهاءتأييدوكسب

البحثروحخمدتوبهذاالمستنصر)!را(.الحكممكتبةبهاتمتلىءكانتالتيوالفلسفة

تخفىوقد،العقليةالعلومدراسةمنالناسوتهيب،الفكريةالحريهوقيدت،العلمي

الاضطهاد)ك!ا(.منللتخلصالمثمرقنحوالاخرالقسموهربالعلماء،بعض

والتي،اللغويةالدراساتازدهارهي،الفترههذهعلومعلىالملاحظاتوثالث

الفترةهذهفيوضلحيث،ذاتيبسببوليسالإسلاميالمثمرقمنبعواملدفعت

عيسى(بنالحسنأبيبنصاعدالعلاء)أبوالبغداديصاعدالأديبالمصعرقياللغوي

أحسنالمنصورفاسنقبله،المنصورالحاجبأيامهـفي038عامالأندلسإلى

علمائهابعضلهوتصدى،الأندلسفيالأمزينالبغداديصاعدولقي12(.)هاستقبال

.593ص،السابقالمرجعبالثا،-903صا،جى،الصلة،بثكوالابن)118(

8915.رممترجمةنا!لخ،الفرضيابن)911(

573.رممنرجمة،الصلة،بشكوالابن-58ص،الإسلاهيةالحضارة،الحجي)012(

الحربتراث،طوفان-326ص،الحكماءتارلخ،القفطيابن-روص،طبقاتصاعد،)121(

الإسلامية،الحضارة،الحجي211.ص،دراصات،ئجبهـحكمت37ص،الحلمي

2.ا5ص%2،،قرطبة،اهـسالمص

65.ص!،الابقالمرجعبال!يا،-162ص2،ب،قرطة،سالم1()2

027.ص،الابقالمرجع،هيكل-97-77صالحيا،المرقبة،النباهيينظر:)123(

ابن-بعدهااوم66ص2،%6نفح،المقري-بعدهاوما91ص،المحجب،المراكثي)124(

بعدها.وما8صى،ام4،ق،الذخيرة،بسامبن922.1ص،ا!،وفيات،خلكان
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هذهأنالاالمكائد،درجةالىأحياناانحدرتعلميةمحاوراتفيمعهودخلوا

الحجابة.فترةفياللغويةالحركةتنشبطإلىأدتاللغويةصاعدوجهودالمحاورات

والأدبيةاللغويةالدراساتتغذيةفيكبيرأثرذاصاعدألفهالذيالفصوص!كتابوكان

الأتدل!)كزا(.في

ماعلىفظل،الخلافةفترةفيكانتالتيالدفعبقوةالحجابةفترةفيالأدبوسار

الخلافة،فترةفيأينعتالتيالجيدةالأدبيةالظواهربعضإنبل.أنواعمنعليهكان

الاستبداديةالسياسيةبالظروفالأدبتأثربسببذلكوكان،الحجابةفترةفياختفتقد

هو،الفترةهذهفيكبيراحظانالتالتيالشعرأنواعوأهم.المقيدةالثقاقيةوالأوضاع

أبواقبمثابةكانالذيالمديحوسعر،المترديةالمجتمعحالةيعكسالذيالمجونسعر

أسهرومن.)126(السياسيالنقدوشعر،الاستعطافوشعر،الاستبداديللحكمدعاية

)127(.سعرهأغلبعلىالمدحطابعغلبالذي،القسطليدراجابنالفترةشعراء

يلاحظماأهمولكن،الخالصالنعرواستمر،التأليفيالنوعتوقففقدالنثر،أما

الدولةعضد)وزيلرالعميدابنطريقةأثرظهور،الفترةهذهفيالنثرأسلوبعلى

علىوتعتمد،الإطنابإلىتميلالتيالطريقةتلكهـ()128(،036عامتوفيالبويهي

النثرتدعيممع،التارلخيةالإشاراتأوالأمثالبعضذكرمع،والجناسالسجع

منكانت،الحجابةفترةفيالفخامةومظاهرالترفحياةأنفيشكمنوليسبالشعر.

ابناثاروكذلك.الفترةهذهخلالالنثرأسلوبمنالطريقةهذهإلىللاستجابةأسباب

توفيأيضاالبويهيينوزراء)منالفارسيعبادبنكالصاحبطريقتهنحواومنالعميد

أديباعبادبنإسماعيلوكانالعميد،ابنيصحبكانلأنهبالصاحبولقب-385nعام

فترةقبيلالأندلسإلىوصلتقد()912(،منشورةرسائلولهالترسلفنفيبارعا

نرطبة،،هـسالم72-271ص،السابقالمرجع،هبكل-77ص2،ب،نفح،الصقري)كزا(

.14حما2،%

بعدها.وما273ص،الابقالمرجع،هيهل)126(

تغريابن-466ص،الحربأنابجمهرة،حزمابن-156ص،المطرب،دحيةابنينظر،)127(

،الحميدي-بمدهاوما37ص،ثراجابنديوان272ص4،!،الزاهرةالنجوم،بردي

342.رقم،بغية،الضبي-75رمم،الصلة،لكوالابن186_رقمجذوة

172.-171ص،العباسيالتارلخني،الحبادي)128(

،عزامالوهابوعبدضيفسوتيبرعاية4791عامالقاهرةفيعبادبنالصاحبرسائلفثرت)912(

.172ص،الحباسيالتارلخفي،الحاديينظر،
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فترةفيوبخاصة،الهجريالرابعالقرنخلالالمشرقتراثمنوصلفيما،الحجابة

.)013(الحجابةفترةفيظهرقدالطريقةهذهأثرولكن،الخلافة

سقوطإلىأدتوالتي،والانحلالالتفككفترةفهيهـ،422-993الفتنةفترةأما

)131(.الطوائفعصروقيامالأندلسيةالخلافة

فأغلقت،قىطبةفيوبخاصةالمافيالنثماطتعطلأن،الفتنةهذهنتائجمنوكان

صاحبالفرضيابنوخاصةالعلماءبعضوقتل،الدرسحلقاتوانحلتالمدارس

الأندلسسرقيإلىقرطبةمنالبعض!وهاجرمهـهـ،3عام(الأندلسعلماء)تاريخكتاب

الأمن.منسيئايلتمسحبثحزمكابن

هذهخلالالأندل!فيالعلمبةالحركةأنفاستخمدلمذلككلمنالرغموعلى

فترةفيالإزدهارأدركواالذينالأندلسيينالعلماءمنبقيةهناككانتفقد،الفترة

علمهامنكثيرأللأندلسفحفظوا،الحجابةفترةفيالدفعبقوةانتفعواأو،الخلافة

أبو:العلماءهؤلاءأشهرومن.يفالكمامببرةفتنةمنفيهاكانمماالرغمعلىوثرائها

بناللهعبدمحمدوأبو)132(،الحديثشيوخأحدوكأنالجسوربنمحمدبناحمدعمر

ممنالحلماءبعضهناككانكما.)133(للقرانمجودامحدثأمؤدباوكانالرهونييوسف

ومنكبير،علميدورحينذاكفيهالهموكان،مشرقيةاقطارمنالأندلسالىوفدوا

أبيبنمحمدبنالرحمنعبدالقاسمأبوالفترةهذهفيالأندلسإلىالوافدينأشهر

فيكانكذلك.)134(بالأخبارعالمأللحديثحافظا،نسابةأديباوكان،المصرييزيد

كانوقد،العلميالنشاطمنحظ،قرطبةمركزعنالبعيدةالأندلسيةالأقاليمبعض

فيهناكالمدنبعضفعرفت،الأمنببعضنعمتالتيالأقاليمتلكمنالأندلسشرقي

عالمانالفتنةفترةخلالالأندلسفيوبرزبها)135(.بأسلاعلميهبحياةالفترةهذه

وأبوهـ(436-384)حزمبنمحمدأبو:هماالأندلسثقافةفيبارزدورلهماجليلان

الخلافةسقوطبعدالعلمإلىانصرفحزمفابن.946_(-)377حيانبنمروان

ولقي،الظاهريمذهبهناشراشرقهافيوبخاصةالأندلسربوعفيوتجولالأندلسية

-334ص،السابقالمرجع،هيكل)013(

بعدها.ماو32ص،المرابطينعلاقات،السامرائيينظر،)131(

035.ص،ال!ابقالمرجع،هيكل)132(

595.رقمترجمة،الصلة،بثكرالأبن)133(

758.رنمترجمةأيضا،()134

.143ص،العامريمجاهدتئركوا،-123ص،العلمةالحياة،عجيلكريم)135(
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الأندلس.فيالوحدةداعيةالباجيالوليدأبيمنوبالذاتالمالكيةعلماءمنالأمرين

أنهإلا،الفترةهذهفيالاداريةالمناصببعض!توليهمنالرغمفعلىحيانابنأمأ

بأحداثالأدبوتأثر)136(.المقتبسبكتابهواستهر،والتاريخالأدبكتابةإلىانصرف

بأدبيسمىماأو،والتفاهةوالنفاقالتلهيأدبانتشارأولافنرىكبيرا،تأثراالفتنة

الشعركانوقد.المراجعةبأدبيسمىماأووالنقدالتأملأدبظهروثانيا،الهروب

ومن(،المراجعة)أدبالثانيالنوعمجالالنثروكان(الهروب)أدبالأولالنوعمجال

أتاح،وجادةجديدةنثريةأنواعفظهرتالشعر،سبتىحتىواسعةخطواتالنثرخطاهنا

علىساعدمما،مراجعةوفيهتأملفيهملائماجواوعكوفهمالأدباءبعضانطواءلها

.137()والتحليلوالنقدالتخيل

بنمحمدوأبوهـ()!13(426-)382شهيدبنعامرأبوالفترةهذهشعراءأسهرومن

فإبنأيضا،العالمانهذاناستهرفقدالنثر،مجالوفي.الطوائفسيعاصرالذىحزم

عالمفيرحلةسهيدابنفيهايحكيخياليةقصةوهيوالزوابعالتوابعرسالةلهسهيد

الحمامةطوقهو،المجالهذافيلهكتابفأشهرحزمبنمحمدأبوأما)،13(.الجن

التجربةأسسواعتمدمفصلبشكلالحبعاطفةدراسةفيهويتناول،والألأفالألفةفي

هـا(.)5منهجهفيالنفسيوالتحليل

ضربتالتيالسياسيةالفرقةمنالرغمفعلىهـ،422484-الطوائفعصرأما

وذلكوالأدبيةالعلميةالحركةنشاطرافقهالكن،الفترةهذهخلالالأندلسببلدأطنابها

فبذلك،الأدبرجالمنكانمعظمهمولأنوالأدباء،العلماءالطوائفملوكلرعاية

والفنرن)141(.للعلومحقةومجامعأدبيةمتتدياتقصورهمغدت

أمزائهالتعددونظرا.الفترةهذهفيموحدةدولةتكنلمالأندلسأنوبما

رعتالتيالطوائفممالكأهمإلىنشيروسوف،الأدبيةالحركةرعايةفيوتفاوتهم

الأدبية:الحركة

363.-351ص،الابقالمرجع،هيكلينظر،()136

.364ص،الابقالمرجع،يكل)137(

3.232ر،جذوة،الحميدي()138

،ا!،الفنيالنثر،باركزكي-48ص،الأندلسفيالحرببلاغة،ضيف(حمدينظر،)913(

بعدها.وما377ص،الابقالمرجع،هيكل-2ص

؟22.ص،حزمابنعنثراسات،مكياحمدالطاهر-بحدهاوما2ص،الحمامةطووينظر،)014(

423.ص،الطرأءلفدول،عنان)141(
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منالمعتمدوابنهالمعتضدكانفقد)شبيليةفيعبادبنيمملكةتأتيالمقدمةفي

الفترةهذهشعراءأشهرظلهمافيوعاشالمختارةأشعارهمولهمالأدببةالحركةرواد

بنمحمد)هوالمحشكفيالخليفةبنتولادةصاحبزيلدونوابنعماربنبكرأبو

بنبكرأبوهمامثمهورانشاعرانبعدهماوبأتىهـ()142(.416-414الناصربناينهعبد

)143(.الصقليحمديسوابناللبانة

بالشعرفيهاالأمرولاةنبوغإلىفبالإضافةالأدببة)مه)"،الحركةالمريةبلاطورعى

بابنالمعروفعبادةبنمحمداللهعبدابوومدحهمفحص،صمادحبنيأسرةوهم

وكان.)843(وغيرهمالشهيدبنحفصوأبو،القيروانيسرفبنجعفرالفضلوأبو،القزاز

عاشواالذينالشعراءأشهرومن،والشعرالأدبحماةمنالأفطسبنووهمبطليوسملوك

الأفطسلبنيبمرثيشهاثشهرالذي،عبدونبنالمجيدعبدالشاعرالوزير،كنفهمفي

)كها(.قزمانبنبكرأبوكتابهماشهرومن،الثلاثةالقبطرنةوبنو(العبدونية)القصيدة

السعراءمقدمةفيوكان،والفلسفيةوالعلميةالأدبيةالحركةسرقسطةمملكةورعت

)147(.القسطليدراجبنمحمدبنأحمدعمرأبوهوالمملكةهذهاحتضنتهمالذين

نفسهواحاط،الأدبيةالحركةالشرقيةوالجزائردانيةمملكةأميرالعامريمجاهدورعى

بنوأحمدشهيد،بنأحمدعامرأبو،أسهرهمومنوالشعراء،الأدباءمنضخمبعدد

رعايتهافكانتالأخرىالممالكأماوغبرهم)!ا(بردبنأحمدحفصوأبورسيق

)914(.أدبيةسهرةلهايذكرلموبعضها،الممالكهذهعنذكرنامماأقلالأدبيةللحركة

وبخاصة-العصرهذافيظهرتجديدةأدبيةاتجاهاتأنالقوليمكنعمومالكن

مثلهالذيالفلسفيوالشعر،عبدونبنالمجيدعبدمثلهالرثاء،شعر:مثلالثمعر-في

142(

143(

ا)44

145(

146(

147(

148(

ا)94

وبعدها.135ص،ا!نيلبة،خالصصلاحينظر،

وبعدها.335صى،الأندلسيةالبيئة،شلبياسماعيلسحد،ينظر

دها.ولع،4ص،المريةمدبنةتاريخ،الفضلأبو

إحس!اذ-وبعدها29ص2،ب،الحلة،الآبارابن-هـ92رقم،الصلة،بكوالابن،ينظر

.71ص،الأندلسيالأدبتاهـلخ،عبأس

دولعنالأ،-136ص2،ب6نفح6المقري-كا!2صر،!البيانا،،عذاريابن،ينظر

942.-428ص،الطوائف

342.ردم،الملتمسبغية،الضبي

62ص،الأندليشهدابن،اللهعدحازم-بعدهاوما231ص،العامريمجاهدتشراكوا،

بعدها.وما

بعدها.وما74ص،الأندلسيالأدبتالىلخ،عباسإحسان،ينظر
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الفقيهالريواليابنيمثلهالزهدوسمر،المرسيوهبونبنالجليلوعبد،حشمابن

العصرهذافيساعالذيالغزلوسعر.وغيرهمالعبدريبكروأبو،الإقليشيواخمد

السراجالإتجاههذاوممل،الخلقيةالقيممنوالتحلل،الدينيالوازعلضعفنظرأ

الذيالثمعوبيوالشعر،وغيرهمزيلدونوابنالحداد،وابنحمود،بنيشاعرالمالقي

والذي،النكباتوشعر.دانيةمملكةفيعاشالذيغرسيةبنأحمدعامرابومثله

هـ436عامالنورماناحتلهاعندماالأعلىالثغرمنطقةفيخاصةبصورةبربثشرنكبةصور

31013(.فسادفيهاوعاثوا

حيثصمادحبنيبلاطفيوبخاصةالدينيةالعلومازدهرتالأدبيةالحركةربجانب

كتبويتدارسونجمعةكلفيالفقهاءمجالسيعقدونوغيرهصمادحبنالمعتصمكان

عمرواباالقراءسيخرائدهاوكانالقرآنيةالعلومدانيةمملكةورعت)151(،والحديثالتفسير

الوليدوأبوحزمبنعليمحمدأبوالعالمانالفقهيةالدراساتوتزعم)132(،الداني

روادمنوكان(،5)3الطوائفايامفيالأندلستوحيدداعيأالباجيخلفبنسليمان

صاحب4580عام)توفيسيدهبنعليالحسنأبواللغويالعلامةالنحويةالدراسات

هذهخلالالأندل!فيوالجغرافيةالتاريخيةالدراساتواشتهرت.(1)المحكم()صكتاب

ابنوالعالم،المقتبسبكتابالمعروفحيانأبنالتارلخيةالحركةروادمنوكان،الفترة

عمرأبووالحالم،(العروسنقطو)كشاب(العربأنساب)جمهرةكتابصاحبحزم

في)الدرروكتاب،(الأصحابمعرفةفي)الاستيعابكتابألفالذيالبرعبدبنيوسف

البكريعبيدأباالطوائفعصرفيالجغرافيةالدراساترائدوكان.والسير(المغازياختصار

.()"43(استعجمما)معجموكتاب(والممالك)المسالككتابصاحبوهوهـ(487)ت

)015(

)151(

)152(

)153(

)154(

()155

)156(

بحدها،وعا423صبعدها،وما803ص،ليةالأندالبيشة،شلبي)سماعيلسعدينظر،

117ص،الأندليالأدبتارلخ،عباس)حسان-بعدهاوما203صبحدها،وما438ص

بحدها.اوم77صعباد،بنيظلفيالثمعر،الحيدمجيدمحمد-ومابحدها

248.ص،المريةمدينةتارلخ،الفضلأبو-71ص،الأندلسيالأدبتاريخ،عباسإحان

923.ص،الحامريمجاهد،كوالر

بحدها.وما82ص"،الطوائفأيامفيالأندل!توجدالىالدعوة5،الامرائي

بحدها.ومأ104ص،الملميةالحياة،عجلكريمينظر،-434ص،الطوانفدول،عنان

وما466ص،الحلحيةالجاة،عجيلكريم-874()رقمترجمة،جذوة،الحميدي،ينظر

بحدها.وما101ص،الكبيرحزمابن،وخ)عمر-بعدها

043.ص،الطوانفدول،عنان-بعدهاوما92صالأندل!،جغرافية،البكري
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هودبنالمقتدرمقدمتهمفيوياتي،الطوائفأمراءأاهتماقالتالصرفةالعلوماما

والفلكالرياضياتفيالبارزينالعلماءمنكاناحيث،سرقسطةأميرالمؤتمنوولده

المنبت،مشرقيالجرجانيبنمحمدبنثابتالفتوحأبوالعالموكان)7؟ا(.والفلسفة

فتحعمليةفيواسترك،دانيةمملكةظلالفيوعاش6O4&-عامالأندلسإلىرحل

محمدأبيبطبيبهابلنسيةواستهرت)هـ13(.والمنطقوالفلكبالفلسفةاستهر.سردانية

الرياضياتمجالوفيهـ("913(.436عام)توفيالذهبيبابنالمعروفمحمدبنايتهعبد

صاحبالزرقالييحيىبنابراهيمبن)سحاقأبوأشهرهممنفكان،الفلكوعلم

الغرناطيالسمحبناصبغالقاسموابوهأ،485عام)توفيالشهيرةالفلكيةالجداول

أحمدبنالفهعبدأبووأشتهر)م!ا(.والفلكالهندسةفيبارعاوكانهـ(438عام)توفي

بن)سحاقأما)1،1(0والنجوموالهندسةالأعدادبعلمهـ(488عام)توفيالسرقسطي

وبعلمبالطبجيدةخبرةفله.العامريمجاهدخدمةفييعمليهوديأفكانقسطار،

)162(.والفلسفةالمنطق

المكتباتذيوع،الطوائفعصرفيالأندلسفيالفكريةالحركةازدهارورافق

هذهإشبيليةمملكةرعتفقد،الكتبأنواعوأجودأنفسشملتالتيوالخاصةالعامة

كانتخاصةمكتبةوأشهر.وطليطلةبطليوسومملكة،المريةمملكةوكذلكالظاهرة

محمدأبيمكتبةواستهرتالعاهري)3"ا(،زهيروزيرعباسبنأحمدالوزيرإلىتعود

لهوكانت،بلنسيةمدينةفيهأ487عأم)توفيالأروسيفرحونبنحيانبناللهعبد

)ك!ا(.الكتباقتناءفيعاليةهمة

رسافلدخولبعدوبخاصة،الطوائفعصرفيالفلسفيةالحركةتطورلناويبدو

الجزيرةشبهفيفوجدتهـ(!45عام)توفيالكرمانيالحكمأبييدغلىالصفا)خوان

حزمابنالطوائفعصرفيفلسفيحسلهمكانالذينومنكبيرا3؟16(.)قبالا

بعدها+وما126ص،2ب،نفح،لمقريا157(

.34ورمم،جذوة،يلحميدا(51!

478.،العلميةالحياة،عجيلكريم-91ص،طبقاتصاعد،915(

435.ص،الطوائفدول،عنان(01

.49ص،الأممطبقاتصاعد،161(

251.ص(الحامريمجاهد،تثراكوا162(

437.-436ص،الطوائفدول،عان163(

.029رقم،بغية،الضبي-634رقم،الصلة،بثكوالابن14(

.17ص،الأندليالفكرتا!لخبالنثيا،165(
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الفقهاءومناظرتهالظاهريبمذهبههائلأعلميادوياالأندلسفيأحدثالذي،الظاهري

.()كطوقلمهبلسانهالعلماءفيالوقيعةكئيروكان،الأديانوأهل

ولا،الطوائفأيامعلىالأندلسفيالممقوتةالعلوممنكانالفلسفةعلمأنإلا

حزمابنكتبإسبيليةأميرالمعتضدأحرقوقد)+"ا(.إظهارهالعلمهذاصاحبيستطيع

تلاميذحزملابنوكانالياجي)!ا(.الوليدأبورأسهموعلىللمالكيةإرضاءالظاهري

رافع)أبوولدهأسهرهمومن،الفلسفيالحسومنه،علمهبعضوورثوابعدهعاسوا

منلناويبدومجلد)916(أربعمائةنحوتأليفهمنأبيهبخطعندهاجتمعالذي(،الفضل

رجالمنكانهذارافعأبالأنكلهاحزمابنكتبيحرقلمالمعتضدأنالروايةهذه

العالملهذاالمعتضداضطهادلىانهـ،947عامالزلاقةمعركةفيواستشهدالمعتمدولده

ابنلازممنوهناك)017(.سياسياضطهادهومابقدرعلمياالظنأكلبفييكنلم

الحميدينصرأبيبنمحمدادفهعبدأبوبذلكيتظاهرأندونمنهالأخذوأكثرحزم

بنالراضيأيضأتلاميذهومن(،المقتبس)جذوةكتابصاحبهـ(488عام)توفي

التيالفتنانويبدو،)171(الأصولفيوبرعالظاهريالمذهبعلىاسرفالذيالمحتمد

ذلكومع،ومحاكمتهمالفلاسفةتعقبعنقرطبةملوكشغلتالطوائفبملوكعصفت

ا،ثمانبأبخسقرطبةقصورتزينكانتالتيوالخاصةالعامةالمكتباتبيعتفقد

فيلديهمماأظهرواالناسأمنولما.الفلسفةبحوثبعضمنهاوقىأواالناسوتناولها

نفسهالمعتمدوكان،المنطقوصناعةالرياضيبالعلميهتمونوأخذواكتبمنالفلسفة

)172(.بالتنجيميصدق

عهدفيوالفلاسفةللفلسفةوحاميامأوىكانتبالذاتسرقسطةمملكةأنويظهر

بلاطهماوالىهـ()173(477-)473المؤتمنيوسفوابنههـ(873-438)هودبنالمقتدر

166(

167(

168(

916(

017(

172(

173(

بحدها.وما161ص،حزمابن،فروخعمر-29ص،12!،والنهايةالبدايهكثير،ابن(

168.ص،6ب،نفح،المقري(

.8(:)ح47ص،الأندلسيةالبيئة.شلبهي)سماعيلسعد(

.13ص3،ب،وفيات،خلكانابن(

.427-426ص،علاتات،السامرائي(

بعدها.وما282ص18،بالأدباء،ممجم-71ص2،بر،الحلةالآبار،ابن(

ميايادبقصة،خفاجةالمنحمعبدمحمد-277عباد،صبنالشد،عزامالوهابعبد(

016.-915ص،اب،الأندلى

454.ص،ا،ندليمالفكرتارلخبالا،(
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اخوانرسائلولقيت،باجةابنبالفيلسوفالمقاماستقروفيها،الكرمانيالحكمأبولجأ

أهلها)174(.منكبيرا)قبالاالصفا

الفكرجماالانفتاحذلكعنفنتجهـ،مهـ5-484مرابطيةولابةالأندلصوأصبحت

كما،المغربإلىالمتنوعةالأندلسيةالثقافاتانتقلتحيث،المغربعلىالأندلسي

معارفهأ)175(.منوالتزودالأندلطعلوممنلينهلواورعيةقادةمنالمغربأبناءانتقل

ظلفيالأندلسيةالفكريةالحركةضمورإلىالرواياتبعضإشارةمنالرغموعلى

والأدبيةالعلميةالحركةأنإلا<16()الطوائفملوكأيامعليهكانتعماالمرابطيندولة

قوةمنالطوائفأياملهاكانممابكثيرنحتفظالمرابطيالعهدخلاللبثتندلسالأفي

العلماء)+ا(.أسهرأيديعلىالأندلسفيالمبرابطينعمالاكثردرسكما،وحيوية

فنرى،أعمالهمتسيبرفيالأندلسيالفكرقادةرولاتهمالمرابطينأمراءواعتمد

عامتوفيولما،أسباطبنالرحفنعبدالأندلسيالأديبعلىتاسفينبنيوسفاعتمأد

الكلاعيسليمانبنمحمدبالعالمتاسفينبنبوسفالمسلمينأميراستعانهـ،487

بدايةالمرابطيالبلاطفياستخدامهكانالذي،القصيرةبابنالمعروفالإسبيلي

فيه)178(.للخدمةالأندلميينالكتابةأعلاملاحتشاد

وأئمةالكتابأعلاممنعددالقصيرةابنجانبإلىالمرابطيالبلاطفيواحتشد

الذيعبدونبنالمجيدعبدالمشهورةالمرثيةوصاحبالأفطسبنيوزيرمنهم،البلاغة

أبيالكاتبإلى)ضافة17(هـ)و052عاموتوفيعليلابنهوقبلتاشفينبنليوسفكتب

بعدفيماعزلهثميوسفبنلعليكتبالذيالخصالأبيبنمسعودبنمحمدادلهعبد

قصورفيخدمالذيالاشبيليخاقانبنالفتحخدماتننسىولا(هـ)5"ه34عاموتوفي

قتلالذيتاشفينبنيوسفبنإبراهيم)سحاقأبيبخدمةالتحقئم،الطوائفأمراء

.94صالأندل!ميةالبيئة،سلبيسعد()174

041.ص،علاقات،السامرائي-14وصر،!،المغربيالنبوغ،كون)175(

.74ص،ا!،المغربيالنبوغ،كنون)176(

ذلك.وكير281ص02،ص،15ص8،ص،المعجم،الابارابن،المثالسبيلعلىراجع)177(

،عنان-14ص!3،صتلائد،،خأقانبنالفتح-1253()رتمنرجمة،الصلة،بشكوالابن)178(

ك!.5صا،ق،المرابطينعصر

.87ص،أ!،المنر!مميالنبوغ،كنون-35صفلائد،،خاتانابن)917(

123.ص،الأندلسيالفكرتا!لخبالا،-4912رتم،الصلة،بشكوالابن)018(
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.()ا"هـبمراكش952عام

بمكانةيتمتعونكانواأنهم،وغيرهمالكتابهؤلاءترجمةدراسةخلالمنونوى

،القصيرةبنبكرأبيأمثال(الوزارتين)ذولقبويحملونالمرابطيالبلاطفيمرمومة

)2".الغافقيالخصالأبيبنمحمدادلهعبدوأبي

والفقهاء6المحدثينأعلاممنالكثيرالأندلسفيظهرالمرابطيالعصروخلال

ودخلمراكشإلىذهباخروقصم،الأندلسفيالمرابطينولاةمعتعاونمنهمفقسم

غالببنالحقعبدمحمدأبوالفقيه:أسهرهمومن،هناكالمرابطينخدمةفي

الأندلسفيالمرابطينمعتعاونأنهويبدو،غرناطةأهلمنهـ(542)توفياهـحاربي

أهلمنالأنصاريالرحمنعبدبنأحمدالعباسأبووالفقيههـا(.)3بأشعارهومدحهم

إلىالموحديندولةإلىانحازثم،أيامهمأواخرفيالمرابطينخدمةفيودخل،المرية

المريادلهعبدبنمحمدبنادلهعبدالفقيهومنهما(.هـاد935عامبمراكشتوفيان

وتولنسبتةمدينةإلىانتقلثم،بمرسيةودرسولد-(538e-)3بالمرسيالمعروف

.)$18(قرطبةفيوتوفيالأندلسالىورجعبجامعها،الخطابة

بنأحمدومنهم،الأندلسفياللغةأئمةبعضالمرابطيالعصرفينبغكما

ثمحمادبنيظلفيبجايةوسكن،المريةفينشأ،بالتدميريالمعروفالجليلعبد

.186(هـ)555عامفاسمدينةفيتوفي

كانتوالتي،الفترةهذهفيعلميةبنهضةايأندلسحظيتفقد،الحلومعنوأما

الذينالعلماءمقدمةفيوكان.الطوائفعصرفيظهرتالتيالفكريةللنهضةامتدادا

المعروفالتجيبيالضائعبنيحيىبنمحمدبكرأبوالمرابطيةالسيطرةعصرفيظهروا

هود،بنيمملكةأواخرفيفيهانشأسرقسطةمنوأصله533--(عام)توفيباجةبابن

المسوفي،إبراهيمبنبكرأبوالأميروليولما،والفلسفةوالفلكالرياضياتفيونبغ

باجةبنبكرابااستوزرهـ،805عامسرقسطةوحكمتاسفينبنيوسفعمابنوهو

ر.13ص،المعجمالابار،ابن)181(

414.ص،علانات،السامرائي)182(

.19ص،المطرب،دحيةابن-3011ترجمة،بية،الضبى;183(

182.ص،ا!،الاحاطة،الخطبابن)184(

065.رممترجمه،الصلة،بثكوالابن)185(

175.رقم،التكملة،الآبارابن)186(
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سقطتولما.الفلسفيةالاراءمنإليهينسبكانممابالرغم،وعنايتهرعايتهعليهوأكدق

نزحومنها،ثاطبةإلىثماسبيليةإلىباجةابنهـغادرها512عامالإسبانبيدسرقسطة

هـ)187(.533عامفاسمدينةفيوتوفيالمغربإلى

زهربنمحمدبنالملكعبدعميدهاوكان،بالطبزهربنياسرةواشتهرت

الطبفيعصرهعمدةأصبحالذيالملكعبدبنزهرولدهالمهنةفيوخلفه،الايادي

زهربنالملكعبدولدهبعدهمنوجاءإسبيلية)188(.فيودفنبقرطبة-525eعاموتوفي

أبيللأميروصنف،بالمرابطينواتصل،والأندلسالمغربفيصيتهذاعالذي

لهكماالأجساد(،صلاحفي)الاقتصادالمعروفكتابهتاشفينبنيوسفبن)سحاق

كتبوقد،918(هـ)557عامإشبيليةفيتوفي)التيسير(،باسممشهورالطبفيكتاب

)هوا(.السرطانوأعراضالقلبكشاءالتهابوبخاصةالأمراضلبعضدقيقاوصفا

برعطليطلةاهلمن،الخزرجيالرحمنعبدبنعليايضأالعصرأطباءوأشهر

رحل478-'عامطليطلةعلىالاسباناستولىولما،الفقهفيتمكنهجأنبإلىبالطب

فيوساركه.191(994))عامفيهاوتوفيقرطبةفياخيراواستقرالأندلسبلادفي

دانية،أهلمنهـ(952-)046الصلتأبيبنالعزيزعبدبنأميةأيضأبالطبالاهتمام

الأندلسفيبالزراعةواشتهر.)291(وأفريقيةمصربينمتنقلاحياتهمعطمقضىأنهالا

منتغنرقريةمنالتغنريمالكبنمحمدادلهعبدأبوالزراعيالعلآمةالفترةهذهخلال

)زهركتابوله،الطليطليالبصال!ابنيدعلىالزراعبةالحلومودرس،غرناطةاعمال

.)391((الأذهانونزهةالبستان

شهدهالذيالانحلالمستوىفوقارتفعتفقدالأندلسفيالأدبيةالنهضةأما

)187(

)16((

)918(

)(59(

)191(

()291

)391(

الأمراني،،ينظر417-416ع،تقاعلا،مراننل!اا-265ع،لعلحاءاأخبار،القفطي

166ص4166المد!،العربيمجلةاباجة"ابنالكريتيطهسليم97!-378ص،دراسات

بعدها.اوم

473.ص،1ق،المرابطينعصر،عنان

317.صا،نباء،عيون،أصيبمةأجمطابن

العربيالإنسان،الرفاعيأنرر-324ص،العربيالفكرتاريخفيدراصات،السامرائي

.252ص،الملمينعلماءفضل،فراجالدينعز456-ص،والحضارة

471.صا،ق،المرابطينعصر،عنان

.57صالعلماء،اخبار،القفطيو،9ص2،!،ويخات،خلكانابن

474.صا،ق،المرابطينعصر،عنان
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وجهتوأنهاأمورها،منكثيرفيا.لديناعتمدتالمرابطيندولةلأن،الطوائفعصر

التيالحياةوتركتالجدمنبفترةالأندل!مرتوكذلكالإسباذ،مجاهدةالىنثماطها

الأندلسية،الحياةمستوىفينوعيتغيرالىأدىمما،الطوائفأيامفيعليهااعتادت

التغزليمثلالذيالشعرنظمفيوالانطلاقالتحررذلكنرفلم.منهاالأدبيةويخاصة

4".)صالماجنةالإجتماعيةالحياةمظاهرولعض،المرأةجمالووصفوجمالها،بالطبيعة

شمسوكسوف،الأدبيالذوقبعدمالمرابطينإلىاتهاماتوجهتالأساسهذاوعلى

نإ)391(.العربياللسانمعرفةبعدماتهامهمحدإلىبالأمركوليبل،عهدهمفيالأدب

أقلبانهمالمغرباهلحالةلتبيانالأندلسيةالحصبيةوجوهبعضيمثلالاتهامهذامثل

نقمةمنأكثريعدولافالأمر،الأندلسأهلمنالشعرئقديرفينصيبأواقلحضارة

فالشعراء.والشعراءالأدباءحالمنتغبرعلىيدلاممابأكثر،المرابطبنعلىالأندلسببن

من.الكثيروعاشالمرابطينعصرأدركاكثرهمالطوائفأمراءظلفيكانواالذين

فييمتلمالأندلسيالشعربأنوالجزمم(الاتهاهذامثلنفييمكنوبذلك،أحداثه

الجديدةالظروفيلائمبمانفسهكئفالشحران:حدثماكلوان،المرابطينعصر

.)691(بهاحاطتالتي

العاهلبتوارييؤذنجديدعهدبدايةالأندلسإلىالمرابطينقدومكانلقد

فلاوالشعراء،الشعرمنوموقفه،الأدبيذوقهمنهمالكلمرابطيعاملوقيامالأندلسي

طبقةعليهاوتقدمتالمرابطينعهدعلىالظلفيأصبحتالشعراءطبقةأنينكر

عام)توفيخفاجةابنأمثالالأندلسسعراءبعضأنذلل!نتيجةفنرىالفقهاء)791(.

بقدومكثيرأيتأثروالمهـ(952عام)توفيالزقاقبنعطيهبنيحيىأختهوابنهـ(533

أدباءبعضالأمردفعوكذلك،)891(الطوائفعصرفيحالهمكانكما،المرابطين

عام)توفيبسامابنفصنفالضياعمنعليهوالحفاظالأدبيتراثهمجمعإلىالأندلس

)توفيخاقانبنالفتحوصنف(الجزيرةاملمحاسنفي)الذخيرةالمشهوركتابهها542

خاصة-بصورة-بسامابنأشاروقد.الأنفسومطمحالعقيانقلائدكتابيها335عام

48ص،حزمابنعندراسات،مكيأحمدالطاهر493-ص،التاريخعبرالمفرب،حركات)491(

بعدها.وما

338.ص2،بر،الأندلسفيالأدبقصة،خفاجةالمنعمعبدمحمد)591(

.97ص،الأندلسيا،دبتاريخ،عباس)حان)691(

.153ص،أ،ندليالثمرفيادبيةثراسات،سلبياسماعيلسعد()17

154.ص،أدبيةثراسات،ثبيصعد)891(
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كما)ووا(.الطوائفملوكعصرانقراضبعدالأندلسفيالشعرأصابقدالكسادأنإلى

الخارجإلىوهاجرواالبلادتركواالعهدهذافيالأندلسسعراءمنالكثيرنلاحظ

عنبعيدأوالجزائر،تونعىفيوقسم)البليار(الشرقيةالجزائرفيمنهمقسمراستقر

)!أ.الصقليحمديسابنوالشاعر،اللبانةابنالشاعرأمعالالمرابطينسلطان

إلىاضطر،الأندلسفيالبقاءعلىمضطرانفسهالسعراءمنفريقوجدوعندما

الوزارةمناصبتولواالذينالأندلسيينوالكتابالفقهاءإلىأسعارهتوجيهدإلى،المداهنة

الأدبية،هيبتهماوالطوائفملوكثراءفييكونوالمهؤلاءلأنونظرا.للمرابطينوالكتابة

كثركما،الضعفمنتقربدرجةإلىسلسأوصار،مستواهعنالرسميالشعرهبطفقد

هلمحأ.)1الطوائفملوكبعيوبوالتندر،الجددبالسادةوالترحيب،الاستعطاففيه

الموشحاتابتكرقد992A(عام)توفيالقبريمعافىبنمقدمكانوإذا

السماءماءبنعبادةبكرأبيالثاعريدعلىالطوائفعصرفيتطورتفإنها،الأندلسية

عصرفيوغيرهما،التطيليوالأعمىاللبانةابنالشاعرتبعهثم2(،ههـ()4222عام)توفي

،(")العربيةاللغةاستعمالقيالتهاونوإلى،العوامذوقغلبةعلىيدلمماالمرابطين

مجتمعفييعيشونكانوالأنهمالموشحاتهذهنظمإلىالفحولالشعراءهؤلاءفمال

سعبي)ك!2(.هوماكلإلىيميل

بنايثهعبدبنمحمدبهاستهرالذيالزجلسعرظهورإلىالأمرهذاأدىوقد

يمثلفالزجل،القوافينظميعتمدالموشحرأينادإذا(،"هـ()554عام)توفيقزمان

الشعراء)،02(.علىالكاملسلطانهاوفقدانالعربيةاللغةضعفمظاهرمنمظهرا

042.ص،تاتعلا،ليلامراا()91

156.-155ص،أدبيةدراسات،ثلبيسحد()02

.891ص،116ص،ا،ندلسيخفاجةابنديوان،راجع)102(

268.-267صعباد،بنىظلفيالشعرالسعيد،مجيدمحمد)202(

علاتات،،الامرائي-593ص،الموحدينالمرابطينعهدفيالصعرالسعيد،مجيدمحمد)302(

421.ص

504.حما،دراسا!،السامراني)24(

.01ص2،ب،مرطبة،سام-155ص،ا%،المغربسعيد،ابن)502(

اللبانة:ابنموشحةمنجنما()26

الواظرنها.ظاهرالهوىتضظ.أسطرالخدفي.تقطراذللدموع

الخطبتابنموشحة،للموسحاتجنمووأشهر
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رجالهاعلىوظللت،الأدبيةالحركةالمرابطيندولةرعتفقدهذاكلمعولكن

الجدابنالقاسمأبيبالوزيراستعانيوسفبنفعلي،خدمنهمفيسلاطينهاوأدخلهم

الأديبأنكما،القبطرنةبأبنالمعروفمحمدبنبكروبأبي،الأحدببابنالمعروف

تافلويتبابنالمعروف)براهيمبكرأباالمرابطيسرمسطةأميرخدمباجةابنوالفيلسوف

بمطلعه:المعروفالموشحلهونظم

بالشكرمنكالسكروصلجرأيماالذيلجرر

بقوله:ختمالذيالموشحلهذاتافلويتابنفطرب

2(بكرايمأبيالعلالأميرالنصررايةاللهعقد

سجعتالمرابطيةالدولةأنكما)802(.الأديبهذامعمعروفةقصةسرمسطةولأمير

قلائد:معلالفترةهذهفيظهرتالتيالعديدةالمؤلفاتذلكعلىودل،الأدبيةالحركة

2(.وغيرها)!مالحجازيومسهببشكوالابنوصلة،بامابنوذخيرة،خاقانابن

الأدبفيأثرت،المرابطينأمراءقبلمنالأندلسأدباءبهاحظيالتيالرعايةهذه

كانتالتيالضعفعناصرمنهواختفت،القوةبمظهرفظهرمحسوسا،تأثيراالأندلسي

مابدلوالتوقرالجدمناحيشعرهمفيالشعراءفانتحى،الطوائفملوكأيامعليهسائدة

الأندلسأهلتمعنوارنفاعنتيجةوذلك،والبطالةالمجودنمنفيهمنغمسينكانوا

أمامأذلةكانوابعدما،المرابطينجهودبفضلأعدائهمعلىنصرمنأحرزوهبماعمومأ

702(

802(

902(

بالأندلىالوصلزمانياهمىالغيث)ذاالغيثجأدك

الحختلسخلسةاوالكرىفيحلماالاوصلكيكنلم

نماذجومن504ص،دراسات،الامرائي-258صعباد،بنيظلفيالشعرالصحيد،ينظر،

الزجل.

الجنونهذااشىحديثيأعجبما
يكونلاأمرأونديرنطلب
يهونلاأمرانهونذاوكم

كيلاني،كامل.232صا،!الأندل!،فيالأدبتصة،خفاجةالمنعمعبدمحمدينظر،

454.-453صأ،ق،المرابطينعصر،عنان-928ص،نظرات

بحدها.وما184ص69،ص2،!،قرطبة،مالم

423.ص،علامات،السامرائي-4-3ص،قلائد،خاقانابن

801_ص2،!،المغربسعيد،ابن-211ص2،!السيراء،الحلة،الابارابنينظر،

451.ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي
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ظهورالمرابطينعصرفيالأندلسفيالأدبيةالحركةمميزاتومن.)O21(الإسبانهجمات

السرقسطيالتميميمحمدطاهرأبوالأديبالحريريبمقاماتتأثرمنوأول،المقاماتفن

بالمقاماتالمعروفةوهياللزومية(مقامة)الخمسينكتابفله538x(عامبقرطبة)توفي

محمدبنمحأربالأديبوضعكما،الحريريمقامأتبهاعارضوقدالسرقسطية

نأكماهـ(،لم!5عام)توفيالسبتيموسىبنعياضالقاضيمدحفيمقامةاسيالواديمما

)211(.الغزليةالعياضيةالمقامةسماهامقامةوضعالقرطبيبنمحمدايثهعبدأباالأديب

وذلكالمرابطيالعهدفيالأندلسفيوتقدمأرواجاالفلسمفيةالحركةتلقولم

الخوضإلىتميللاوبذلكأمورها،لكلأماصاالمالكيالمذهبالدولةهذهلاعتماد

أمثال،الفترةهذهخلالالعلمهذادرسمنوجدهذامعولكن،)212(الفلسفةعلومفي

الكلبيموسىبنيوسفالحجاجأبيوالعالم،المعروفباجةبنبكرأبيالعالم

وتوجت.213(هـ)052عامفيهاوماتمراكشسكنالذيسرقسطةأهلمنالضرير،

وأصدرت،الغزاليالإمامكتببإحراق،الفلسفيالفكرمنمومفهاالمرابطيندولة

بهذا،يوسفبنعليالمسلمينأميرعهدفيوالمغربالأندلسمدنمعظمإلىأوامرها

.()4"الصوفيةومذاهبالمتكلمينباراءمليئةكتبهبأنالفقهأهللاعتقاد6الأمر

هـ(،053)توفيجوديبنعليالحسنابوهذاالفقهاءسلوكضحيةذهبكما

طريققاطعإلىوتحولففر،السلطاتفلاحقتهبدينهاتهمحيث،باجةابنتلميذوهو

)213(.خولانوقلعةالخضراءالجزيرةبينتعملعصابةمع

الفكرية،للحركةجديدعصرفبدأهـ،062-054موحديةولايةالأندلسوأصبحت

مبادىءيخالفماسوى،والأدبيةالعلميةللنشأطاتالحرياتالموحدونأعطىفقد

إلىوامتدعوهمالعلماء،فقدروا)216(تومرتبنمحمديعتمدهاالتيالتوحمدفكرة

(021

211(

212(

3(21

(214

215(

216(

29.صأ،%،المغربيابخوغ،كنون(

324.ص،الأندليال!ر،اللهعبدحازم-591ص،الأدبتاريخاعاساحأن،ينظر(

645.ص2،ب)مطوله(،العربتاريخ،واخرونخيفيلب-172ص،المعجب،المراكشي(

942.ص،علاقات،الساهرائن(

بروفضسال،-173ص،المحجب،المرافي-15-14-ص،الجماننظم،الفطانابن،ينظر(

مجيدمحمد-57ص!2،!االاستقصا،السلاوي-153ص،والأندلىالمغربفيالاسلام

72.ص63،ص،والموحدينالمرابطنعهدفيالثرالسحيد،

.72ص،المرابطينعهدفيالثحرالمعيد،-91ص2،!،المغربسعيد،ابن(

بحدها.وما151ص،بالمغربالموحدبةالدعوة،علامعليايثهعد(
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وبذلك،الفلسفةفيهبماالعلوممختلفدراسةإلىومالوا،بالرعايةوأحاطوهمقصورهم

.217(الفكر)وحربةالأفقبسعةعصرهمامتاز

والنئرالشعروبخاصةالأندلسفيالأدبيةالحركةأنالعصرهذافيالملاحظومن

بأهللحقتالتيالنكباتالمجالهذافيدفعهاومما،الأخرىالعلومعلىتقدمتقد

غرناطة،مملكةقيامإلىأدىالذيالانهياروعصر،الموحديالعصرخلال،الأندلس

ويحرقالقلوبيدميماوالنثر،الشعرمن،البليغةبالمراثيالملتاعةالنفرسفعبرت

.،2()!النفوس

الفروععلمعنالأمرولاةلابتعادالفقهاءسلطانانكمشالموحدينأيامفي

الصالحينمنطبقةبدلهمفنمت،نبويوحديثقرانمنالنصوصبظاهرواهتمامهم

.الأمامإلىالدينيةالعلومدفعواالذين،الأتقياء

يمكنالعلومهذهروادتراجمتتبعخلالمنالأندلسفيالدينيةللحلومودراستنا

:أقسامثلاثةإلىالعلماءهؤلاءنقسمأن

:الأول-أ

سالمبنالربغأبوالحافظالعلامة:والفقهوالحديثالقرانبعلوماستهرواالذين

ابنأستاذوهو،والفقهالحديثفيبرعهـ(634عامأنيشةمعركة)سهيدالحميري

عامايثهعبدترفي،الأنصارياللهحوطأولادوداوداللهعبدوالأخوانالابار)921(.

.)O22(الحديثوعلمالقراءاتبعلماستهراهـ،621عامداودوتوفي612»

القرطبيبابنويعرفالأنصاريالحسنبنادلهعبدأيضاالحديثعلماءأسهرومن

الجدبنايلهعبدبنمحمدالعصرهذافقهاءأعظمومنهـ()اء(.611عام)توفي

موجوالابنأماهـ()222(.586عام)توفيوالحدبثالفقهبدراسةاستهرالذي،الفهري

عامتوفيوالزهدبالورعاستهارهجانبإلى،والحديثالقراءاتبدراسةفاستهر

كثير.وغيرهم.هـ)3ء(366

.65-ك!ص،والموحدينالمرابطنعهدفيالئحرالحيد،)217(

لم!.9ص،2ق،الموحدينعصر،عنان)218(

1991(.)رقمترجصة،التكملة،الابارابن)921(

305.ص،ا%،الاحاطة،الخطيبابن-)9902(رتمترجمةايضآ،)022(

.)7902(رتم،ترجحة،ايضأ)221(

.6914()رقمالتكملة،الآبارابن)222(

.0502()رتمرجم،ايضأ)223(
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الثاني:-2

أسهرهمومن،الأدبودراسةوالحديثالفقهدراسةبينمزجواالذينالعلماء

بناللهوعبد.)24(الفهرسةكتابصاحبوهو575&-(-)205عمربنخيربنمحمد

:سعرهومنهـ(،578-)517الصلاةصاحببابنهـلعرفالنحويالحضرمييحيى

مؤملافيهالنقعىذوغدابدهرمبتلىالفضلذاأنشيبيوعجل

(ممولا)3nواللئيميشقىالحربهايرىانالحرعلىالدنيانكدومن

هأ.095-)517المعارفيطاهربنمفوزوالمحدثالفقيهأيضابالشعرواشتهر

:.نطمهومن

وادياهنالكدمعيمنفأرسلتدوحهالمنعمالواديعلىوقفت

ولياليا)6ء(مضستأيامأفأذكرعشيةالحمامورقبهوغنت

الثالث:-3

والزاهدالمقرىءمقدمتهمفيهـلأتي،التصوفصفةعلي!همغلبتالذينالعلماء

الزهد:فيشعرهومنهـ(ي!6عام)توفي،الميرتليعمرانبنحسينبنموسىالورع

كثيرمثليليتوحصيرسليخة
نميروماءخبزلربيسكرا،وفيه
ستيرالهواءمنثوبجسميوفوق
الأمير)7!(حاليفدونبعيسيعيناقررت

للحديث،دراستهفبجانبهـ(638-)056عربيبنالدينمحيالقسمهذاوقطب

كانكلههذاإلىإضافة،جوارحهكلعليهملكحيىبهوشغفالتصوفإلىهال

)هك!(.الالهيالعثصقفيالجيد،الرقبقالشعرفيقصائدلهمبدعاساعرا

.الكتابمقدمةيص،الفهرصة،خيرابن)24(

.62ص2،ق،الموحدينعصر،عنان-6602رقمالتكملةالابار،ابن)225(

.1844رقمترجمة،التكملةالابار،ابن)226(

666!.ص2،ق،الموحدينعصرعنايأ،-1731رممترجمةأيضأ،()27

عصر،عنان-023ص،رالإسلامالحربتاريخفيمحافرات،الطياوياللط!يفعبدبنظر،)228(

الفكرناهـلخبالنئيا،-287ص،ثراسات،السامرالي-068-967ص2،ق،الموحدين

بحدها.ومار71ص،ا،ندلسي
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يلفتومماالعصر،هذافيالأندلسفيازدهرتفقد،والنحويةاللغولةالعلومأما

جديدةواراءاجتهاداتلهمالنحو،فيكبارأعلامظهورهو،الموحدينعصرفيالنظر

بابنالمعروفالرحمنعبدبنأحمدجعفرأبوأسهرهمومنء(.)9الميدانهذافي

الحضرميخروفبنعليبنمحمدبنوعليهـ()5ء(،295عام)توفيالقرطبيمضاء

ركب،أبيابنأيضاالعصرهذافيوالنحواللغةعلماءومنهـ()231(،96هعام)توفي

محمدبنعمرعليأبووكذلككر(،4م!ها)2عام)توفيالخشنيمحمدبنمصعب

ور(.هـ()6453-)562العصرهذافيالنحوفي)ماميعتبروالذيالعلوبينيالإسبيلي

بنمحمدالفترةهذهخلالالأندلسفيورواتهوكتابهالتاريخعلمروادأشهرومن

نزلمنبتاريخعارفافكانه!206-)533غرناطةاهلمن،الإلبيريالمريخالدابي

منوالتاريخالروايةأقطابوأعظم،المؤرخينإمامأما)4كر(.العربمنقديمابالأندلس

)593الاباربابنالمعروفالقضاعيايثهعبدبنمحمدايثهعبدأبوهوالفترةهذه

مجريأتفيوساركالموحديالعصرخلالالأندلسأحداثعاصرفقدها658-

الصلةلكتابالتكملة-السيراء)الحلةمنهاالأهميةغايةفيمؤلفاتلناوتركأمورها،

مقدمتهاوفي.الصرفةالعلومالموحديندولةورعتكر(.وكيرها)3(الكتابإعتاب-

فكانالفترةهذهقيالطبحركةالإشبيليةالأندلسيةزهرالأسرةوتزعمتالطبعلوم

بنالمؤمنلعبدخاصاطبيباهـ(525عام)توفيزهربنالملكعبدبنزهرالعلاءأبو

مسمهلإلىاحتاجوقدالأدويةيكرهالحاكمهذاوكان،للموحدينحاكمأولعلي

ثم)236(.مسهلدواءفيهبماءالعنبشجرةسقىأنبعدالعنبثمارالطبيبهذافأعظاه

.68ص،والموحدينالمرابطنعهدفيالعراليد،()92

،رب،الاصلامظهر،أميناحمد-29()رتم2-8صأ،بر،المذهبالديباج،فرحونابن)023(

59_89.ص

،المقري-245()رممترجمة،الصلةالزبير،ابن-75ص،13بر،الأدباءمعجم،الححويثر()1

أ.مأص3،بر،نفح

684.ص2،ق،الحوحدينعصر،عنان-1785رتمالتكملةالابار،ابن)32(

،4ب094-ص،ر!،نفح،المفري-218ص3،بر،الأضصبع،القلفنديينظر،)233(

472.ص9،ص

655.ص2،ق،الموحدينعصر،عنان-0153رتمترجمةالتكملةالابار،ابن)234(

عصر،عنانينظر-بحدهاومارأصالمحققمقدمةا،بالشراء،الحلةالآبار،ابن)235(

807.-507ص،47ص،2ق،الموحدين

ر-12ص،الاسلامحضارةمظهر،جلال-ص،العربعندالعلوآتارلخ،فروخعمر
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خاصأطبيبآ،الملكعبدبنزهربنادلهعبدبنمحمدبكرأبوحفيدهبعدهمناشضهر

الأمراءبروضةدفن595Xعامتوفىولما,eبعدجاءومنالمنصورالموحديللخليفة

.ثر(له)7)كراما

العباسأبوالموحديالعصرخلالالأندلىفيوالنباتيينالحثمابينأسهرومن

)561الروميةوبابنبالعشابالمعروفالأموريمفرجبنمحمدبنأحمد

المسهورالمالقيأحمدبنادلهعبدالدينضباءتلميذهبعدهمنوخلفه،6370)238(-

.923(ك!عهـ()عام)توفيالببطاربابن

عامحيأكانالذيالشملبيالأنصاريخلفبنعليالرياضياتعلماءأشهرومن

والهندسةبالرياضياتالمرسيالرقوطيأحمدبنمحمدبكرأبوواشتهرهـ)!ر(.563

عامعليهاالإسبانتغلببحدمرسيةوطنهفيبقيوقد،لغاتعدةويتقن،والطب

المسلمينفيهاعلممدرسة(الأول)خايمةالإسبانملكلهوبنىيغادرها.ولمهـ،ي!6

باعتناقيغريهأنعبثاالاسبانملكوحاولبها،برعالتيالعلومواليهودوالمسيحيين

المسلمينأبناءيعلمخدمتهمفيودخلغرناطةمملكةإلىمرسيةغادرثم،المسيحية

الفلسفي،الفكرأما2(.ه)1الهجريالسابعالقرنأواخرتوفيبها،تفوقالتيعلومه

بلاطفيمرموقةبمكانةالفلاسفةوتمتع،الموحدينعهدفيالذهبيعصرهفدخل

علىالتحاليمهذهتنشرألاسريطةعملهمفيالمطلقةالحريةلهموأعطيت،الموحدين

فعةفيالمحصورةالباطنيةالحقائقمننوعاالفلسفةيعتبرونكانواالموحدينلأن،العامة

.)202(المتنورين

بكر)أبوطفيلابنمفدمتهمفيويأتي،الأندلسفلاسفةبأعظمالعصرهذاواستهر

وما142ص،الصحجب،المراكئي-67ص2،!الأنباء،عيون،أصيب!حةأبيابنيخظر،()37

،3!-247ص2،ب،نفح،المقري-9914()رقمترجمة،التكملةالآبار،ابن-بعدها

.وص7،بر-434ص

،أ!،المذهبالديباج،فرحونابن-وبعدها215ص،ا!،الاحاطة4الخطيبابن)238(

185.ص3،ب،نفح،المقري-،6رممنرجمة1،1ص

133.ص2،!الأنباء،عيون،اصيبعةأجمطابن23()و

102.رفمترجمة،الصلةصلةالزبير،ابن)024(

718.ص2،ق،الصرحدينعصر،كان)241(

212.-211ص،الحربيالفكر،اولري)242(
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بطلهاوكان(،يقظانبن)حيروابةمؤلفهـ()243(.381عامنوفيالملكعبدبنمحمد

الجزائرأهلمنبأحدعلافةلهوليس،الناسمنأحديسكنهالاجزيرةفييعيشحي

الىوصلحتىالمركبإلىالبسيطمنمتدرجأمنطقيابحثابعقلهبحث.الأخرى

والفيلسوف)مهـ2(،العقلمعيئفقالسرعأنيبينأن:ذلكمنوكرضهبايلهالاعتقاد

فيالفلاسفةشيخرشدبابنالمعروفأحمدبنمحمدالوليدأبوالمشهورالاخر

التهافت،تهافتكتابهفيالفلسفةعنرشدابنودافعهـ()245(.393عام)توفيالأندلس

بأنأخرىكتبفيرسدابنووضحهـ(،303عام)توفيالغزاليالامامعلىبعنفورد

الشريعةبينفيماالمقال)فصلسماهصغيراكتاباوألف،الدينمعتتنافىلاالفلسفة

كتبهفأحرقت،أبحاثهلكثرةبالزندقةرسدابناتهموقد.()،24(الاتصالمنوالفلسفة

لهواحتفظالمنصور،الخليفةعهدعلى،الموحديندولةعهدفيجميمهاالفلسفية

اليهوديالقرطبيميمونبنموسىالفيلسوفوكذلكص(.)7والرياضيةالطبيةبالكتب

إلىالمغربغادروبعدها،الموحدينخدمةفيودخلالإسلاماعتنقوالذي،الأصل

.248())206عامتوفيأنإلىمصرفيالأيوبيالبلاطخدمةفيودخلمصر

بسببوذلك،الموحدينعصرخلالالأندلسفيازدهرتفقدالأدبيةالحركةأما

الشعرربلغ.والإسادةالمدلحلشعرتقديرهممعالجيد،للشعرالمرحدينالخلفاءتذوق

وتبارى،برعايتهمالموحدونوأظله،والقوةالازدهارمنعاليأمستوىالأندلسفي

النهضةهذه)نحتى.بهاوالإشادةالموحديةالخلافةمدحفيالأندلسيونالشعراء

.قوة،المحنةزادتهابل-الموحديالعهداواخرالانهيار،عصرفيتخبلمالشعرية

بلغقد،الأندلسيالشعربأنيثمهدمما،المبكيةوالقصائدالرثاءقصائدالشمراءفنظم

خفاجة-المنعمعبدمحمد-005ص،ندلس119لارلخ،أسباخ-311ص،المعجب،المراكثيم!()3

212.ص،الحربيالفكر،أولبري47,ص!،%الأدبمصة

،145الحدد،المربيمجلة"،طفيل"ابنالمليجيأحمدمحمد-ك8ص،دراسات،السامرالي()24

.127ص!

أولبري،-154ص6،!،الزاهرةالنجوم،برديتنريابن-111صالعليا،المرتة،النباهي)245(

213.ص،العربرالفكر

.158ص!،الاسلاميةالفلفةتاريخ،أمينأحمد)26(

148ص،الإسلامحضارة،بخشخودا-516ص،والحضارةالعربيالإنسان،الرماعيانور)247(

293.-193ص،علاتات،ريلةأبو-

.724-723ص،2ق،المرحدينعصر،عنان)248(
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وروعته.قوتهذروةالأندل!،حياةمنالصعبةالفترةتلكفي

الشمرفيفظهر،المديحسماعفىالموحدينالخلفاءلدىالرغبةكانتولما

الشعراء،استدعىالأندلسإلىعليبنالمؤمنعبدعبرفلما،الفنهذاالأندلسي

سئدوابنالمروانيالأصمالأندلسيينمنأنشدهممنوكان،منهمكثيرمنوسمع

تدلاقصائدهمعلىنقديةملاحظاتلهوكانت،وغيرهمالبلنسيوالرصافي)اللص(

علىانتصرلماالمنصورالموحديوالخليفةبه)9!(.الواسعةومعرفتهللثمعرتذوقهعلى

الوقتيكنفلمالشعراء،منكبيرعددلديههـاجتمع195عامالاركمعركةفيالإسبان

ولكنكيأ.)5قصيدتهمنثلائةأوبيتينساعركلفالقى(قصيدتهساعركللإلقاءيسمح

وعدمالدولةأحواللاضطرابالشعرمنالنوعهذاخباهـ!)061الناصرخلانةبعد

،الغزلفنكثيرونسعراءعالجالعصرهذاوفي))كز(.المديحسعرالأمرولاةتذوق

بعدليلآمحبويتهزارالذيطفيلابنوالشاعرالفيلسوفكقصيدة،العفيفالغزلفمنه

ك!(.الثريف)2والخلقالعفةشسيالموالتلهفالشوقمنالرغموعلى،الناسنوم

كز(.ها)9623عام)توفيخليلبنعيسىالروحأبوالث!اعرالاتجاههذافيوساركه

فيوظهروالوقار)4ك!(.التحشمعنيبتعد،وغيرهالأندلسيسعيدابنغزلولكن

عامتوفيتالتيالركونيةحفصةأمثالغزلاتسواعرالأندلسفيالعصرهذا

(233،)586Aسلوكعلىيحرصاسلامىمجتمعفيجريءغراممصةسعرهاويمثل

وأعراف)،ءأ.وتقاليدمعين

منينفىأوالأسر،فيالشاعروقوعبسبب،الفترةهذهفيظهرالشكوىوسعر

بنسهلالحسنأبوالشاعروطنهعنوالتغريببالنفيامتحنوممن.سببلأيبلده

عنبعيدغريبوهوالبائسةحالتهفيصوركا!،،93عام)توفيالغرناطيمالكبنمحمد

286.ص!،!2؟ص،282ص،لمعجبا،لمراكشيا()924

127.-126ص،الأندلسىالفكرتاريخبالثا،-172ص4،بر،نفح،الحقري)025(

.88ص،والموحدينالمرابطبنصهدفيالنعرالسبد،)251(

313.ص،الممجب،الهدثمغد)252(

806.ص،2بر،نفح،الصقري)253(

166.ص،والموحدينالمرابطينصهدفيالعرالسيد،)254(

227.ص4،ووصا،بر،الإحاطة،الخطيبابن)255(

.183ص،المرجعنفىالسيد،()236
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حتىالهجاءبشعرهـ(614عام)توفيحزمونابنالشاعرواشتهرك!(.)7والأهلالوطن

السيايربالهجاءتميزواالذينالشعراءبمضوهناك.)!كأ(اللسانبذيء:بأنهوصف

أعمىكونهمنفالبرغمهـ(963عامتوفيالقرطبيالصفاربنمحمداللهعبد)أبيامثال

"925(.خطرهمنالمغربمدنفيوتخفى،الموحديالمستنصرهجامشؤها،

بنموسىعمرانأبوويمثلهمالزهدشعراءالعصرهذاخلالالأندلسفيولرز

ومن،551A-(عام)توفيالوكيلبنجعفرأبووكذلكالإسبيلي)!(.المارتليعمر

:سحره

مخالفقلبالحقطريقعنلهواقفبابكعندالخطاياأسير

)261(خائفادلهمنقلبينههولموعزةوجهلاعمداعصىقديمأ

وتعداد،ض!ادلهرسولامدحفيالطويلةالنبويةالغصائدظهرتالفنهذاوضمن

ابغالفنهذاشعراءاشهرومن،ذلكغيروالىضريحهزبلارةالىوالتشوق،معجزاته

هـ(،371عام)توفيالأنصاري)براهيمبنعليوالشاعر!هـ(عام)توفيالجنان

!هـ()2!(.)عأمتوفيتب)سعدونة(المعروفةالحميريعصامنجتالسعداموالشاعرة

منوأحسن،ونضوجهالصوفيالشعربزوغعصرالأندلسفيالموحديالعصرهـلعتبر

"3"2(.ذكرهالمارهـ(638عأم)توفيعربيبنالدينمحبييمثله

المدنلمعظمالإسباناسنردادونتيجة،الموحديالعصرخلالالأندلسفيوبرز

هع،المدنرثاءيسمىالشعرمننوعوالضرر،الأذىمنأهلهالحقوما،الأندلسية

السينيةبقصيدتهالابارابنالشهيرعالمناذلكمثلمنوأحسننجدتها،الىالصريخ

:المشهورة

235.ص،أيضأ،ل!حيدا)257(

.024ص3،ب،والتكملةالذيل،المراكشيالملكعبد-373ص،المعجب-المراكي)258(

252.ص،السابقالمرجعالحيد،)923(

604.صا،بر،المغربيعيد،ابن)026(

995.ص2،بر،نفح،المقري)261(

226ص3،ب،الرياضأزهار-047-044ص،432ص7،!،نفح،المقريينظر،

السعيد،-بعدهاماو02ص،النبويهالموالداحتفالات.الدينجمالمحنينظر،182.-

بحدها.وما26وص،السابقالمرجع

،3بر،الإسلامظهر،اميناحمد-933ص6،بر،الزاهرةالنجوم،برديتغريابنينظر،)263(

72_73.ص
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درسا)ك!2(منجاتهاالىالسبيلإنأندلسااللهخيلبخيلكأدرك

النونية:قصيدتهفيالرنديالبقاءأبوذلكفيويشاركه

إنسانالعيشبطيبيغزفلانقصانتمماإذاشيءلكل

)3"2(أزمانساءتهزمنسرهمندولساهدتهاكماالأمورهي

كتابصاحبالبلنسيجبيرابنالرحالةالعصرهذافيالأندلسكتابأشهرومن

بالكتابةالأندلسيةعياشبنيأسرةواثشهرتهـ()ك!2(.614عام)توفيالمشهورالرحلة

بنومحمد،عياشبنالحسنأبيأمئال،الموحدينخلفاءخدمةفيأفرادهاودخل

العصرهذاخلالالأندلسكتابأسهرومن)267(.عياشبنوعليعياشبنالحزيزعبد

)!2(.المشهورةالرسائلصاحبالمخروميعميرهبناينهعبدبنأحمدالمطرفأبو

منيجلبواأنالموحدينبخلفاءحدامما،بالمكتباتأيضأالأندلسواستهرت

نقلوقد)926(.مراكشبمدينةالعلميةالخزانةفيووضعوهاالكتبأسهرالأندلس

بقصرمكتبتهإلىإشبيليةمدينةمنالخاصةالمكتباتإحدىيوسفالموحديالخليفة

الموحدونوأستخدماستعذانه)027(.أوالمكتبةصاحبعلمدونبمراكضالخلافة

أبوهؤلاءأسهرمنفكان،العلميةالمؤلفاتلنسخالأندلسأهلمنوخطاطيننساخين

)271(.العلميةلمكتبتهأمينايوسفالخليفةعينهوقد،المريةأهلمنالصغيرةبنالعباس

الأخيرةالعربيةالمملكةهذهاتخذتفقدهـ،798-633غرناطةمملكةعصرأما

للمذصبكانشكولاأمورها)272(.لكلأساساماللةالإماممذهبالأندل!في

فيفويسلطانالمذهبلرجالوكان،الدولةهذهتنظيمعمليةفيالفحالدورهالمالكي

)273(.والسياسيالفكريالجانب

)264

'6)2

)266

)267

)268

)926

)027

)271

)272

)273

702.ص،3ب،الرياضأزهار-437ص،4!،نفح،لمقريا

الابق،المرجعالعيد،-47ص!،أ!،الرياضأزهار-467ص4،!،نفح،المقري

323.-322صر،

.23صجير،ابنرحلة

896.ص2(ق،الموحدينعصر،عنان

.535-534ص6،بر:الأضصبح،القلقندي

793.ص،علاقات،ريلةأبر-14ص!ا،%،الإحاطة،الخطبابن

923.-623ص،المعجب،اكيالمر

.3يوص،علاقات،رميلهأبو

.38ص،البدربةاللمحة،الخطيبابن

154.ص،غرناطة،فرحات
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هـ(-782)107لببنفرجسعيدأباالفقيه،المالكيالمذهبعلماءأبرزوكان

محمدبنموسىبنإبراهيم:تلاميذهومن.النصريةالمدرسةأساتذةأشهرمنوكان

عام)توفيسراجبنومحمد(،الفقه)(صولكتابصاحبهـ(7و5عام)توفيالغرناطي

والفقيه،الإلبيريالفخارعليبنمحمدادلهعبدوأبو،المتعددةبفتاويهوعرفهـ(848

وقد،واسعةسهرةلهوكانتهـ(861عام)توفيالسرقسطيالأنصاريمحمدبنمحمد

أفتىوقد)هـ27(.وسهرةسمعةمنبهيتمتعكانلماجنازتهفيالنصريالسلطانسارك

المسلمينأراضيبيعالمبدأحيثمنلهميحقلاالاسبانبأن:السرقسطيالفقيههذا

إسلامية،أرض!هيو)نماأصحابها،ليسواالأساسفيلأنهم،منهمانتزعوهاالتي

أوضاعهيالمدجنون()وهمالاسبانرحمةتحتهمالذينالمسلمينأوضاعولكن

.275()المعيشيةلحاجاتهمتلبيةالأراضيتلكسراءلهمجازلذا،خاصة

الزهادفكثر،والخاصةالعامةأوساطفيقويةزهدحركةالنصريالمجتمعوسهد

الزهدحركةازدهارعلىساعد،الخاصةالدولةهذهأوضاعإلىفبالإضافة.والمتصوفون

فيوساهمواالأندلع!فيفاستقرواوخراسانوتبريزوسمرقندالهندمنمهاجرينددوم

هـ("276(.752-)751الأندلسيةرحلتهخلالبطوطةابنزارهموقدالزهد،تيارإبراز

أبيبإشرافبغرناطةالبيازينحيفيالمتصوفينرباطاتوجودإلىالخطيبابنهـلشير

حلقاتوعقد،القرانلقراءةليلةكلالمصلينيجمعكانالذيالخزاعيجعفراحمد

عائشةالزاهدةواستهرت.)277(الحلاجأشعارسيماولاالمتصوفةأشعاروسماعالذكر،

حتىلعبادتها،منصرفة،صغيرةحجرةداخلحياتهاأمضتالتي،الأندلسيايثهعبدبنت

غرناطةمدينةزعماءأحدالمحروقبنمحمداللهعبدأبووترك(.278)بالجنوناتهمت

جبلسفحعلىالمشهورالعقابرباطوفي،المحروقابنرباطفيواعتزلالطيبات

27(.حياتهما)ومنقسماوالششتريسبعينابنالزاهدمضىغرناطةعلىمشرف

القرشيفرحونبنعليالحسنأبر،غرناطةمملكةفيالتصوفأقطابومن

942.ص333،ص3،ب-617ص3،!-6يوص32،ص2،بر،نفح،المقري

155.ص،غرناطة،نرحات()275

.976صى2،ب،بطوطةابنرحلة)276(

.156ص،كرناطة،نرحأت-463-461ص،ا!،الاحاطة)277(

.3كوص5،بر،نفح،المقري)278(

157.ص،غرناطة،فرحات)927(
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)توفيالمرسيالأنصارييحيىبنإبراهيمإسحاقوأبوعام)توفيالقرطبي

محمدادلهعبدوأبو،يوسفقصةفي(الأكمام)زهرةكتابولههـأيضأ(751عام

فيالمسالك(أشرففيالسالك)بغيةكتابوله754_(-)9المالقيالأنصاري

)281(.المريدينوطرائقالصوفيةمراتب

المهمةالتعليمودورالفكريةالمراكزأننفهمالرواياتبهزودتناماخلالومن

الكتاتيبوكانت،أشوواديوالمريةومالقةكغرناطةالرئيسيةالمدنفيموجودةكانت

اليوسفيةالمدرسةالعهدهذافيبنيتمدرسةوأعظم،والأريافالقرىفيمنتشرة

المدرسةباسمعرفتكما،الأوليوسفالسلطانبناهاأم5/75934عامبغرناطة

بأكثرتهتمأصبحتثم،الدينيةالحلومتدرسأولابدأت.النصريةوالمدرسةالعلمية

سهرةونالت،غرناطةمملكةمناطقسائرمنالطلبةوقصدهاوالفكر،المعرفةأنواع

وجدكلههذاإلىبالإضافة،المغربعدوةمنالعلمطلابعليهاأوفدحتىواسعة

:الأبياتبعضالمدرسةبابعلىوكتب.283()السلاطينلأولادالخاصونالمؤدبون

ضحىشمسلاحس!ناهنث!اهدفادخلفتحابابههذاالعلمطالبيا

نزحامامرماكمنايثهقربإذومرتحلحلمنمجيدكواشكر

وضحاقدوالحلمالهدىسبيلبهامدرسةالاسلامحضرةوشرفت

(4رجحا)ميزانهاصحفاطرزتقدونيتهمولانايوسفأعمال

يقومونالذينالأساتذةأسماءمعالكنبمنلائحةتعرضالنصريةالمدرسةوكانت

مالك.ل!مامالموطأكتاببعدهيأتيثم،الصدارةيحتلالكريمفالقران:بتدريسها

بنبكرأبيللقاضي(والأحكامالعقودنفاطفيالحكماء)تحفةكتابظهرذلكوبعد

سيبويهكتابفاعتمدت،والأدباللغةبتعليمغرناطةمدرسةواهتمت.الغرناطيعاصم

العربسعراعتمدتكما،والحريريالهمذانيومقاماتالجاحظواثارالأغانيوكتاب

عددبالتحديدنحرفولا.المفضلةالكتبمنالمتضبيوديوانالحماسةدبوانفكان

منهمالمتفوقونإنما،تخرجهممبلالمدرسةهذهفيالطلابيقضيهاكانالتيالسنوات

226.ص،3ص،نفح،لمقريا)028(

.467ص،الأندلسنهايةعناذ،()281

158.ص،غرناطة،فرحات)282(

282.ص،166ص،801ص،7بر-،ك!8ص3،ص،نفح،المقري)283(

موا.صاغرناطة،فرحات-457ص5،ص،نفح،المقري)284(
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كتابأومعينةمادةتدريسحقبموجبهايمنحونخطيةإجازةعلىيحصلونكانوا

.)283(
معرو!

المرسيالرقاحبنمحمدروادهامنكانعلميةنهضةغرناطةمملكةوسهدت

أبوونبغهـ.715عاموتوفيأيضأ،الطبومارس،والرياضياتبالهندسةاستهرالذي

بعنوانالفلكعلمفيقصيدةووضع757»سنةوتوفيأشيالواديرضوانبنيحيى

الاسطرلاب)،28(.فيرسالةووضع(النجومعلممن)المنظوم

السراجبابنالمعروفالأنصاريإبراهيمبنمحمدالعصرهذاأطباءأشهرومن

علىأموالهويوزعمجانأالفقراءيداويوكان،الخاصالثانيمحمدالسلطانطبيبفكان

)توفيوفيلسوفهاغرناطةحكيمالتجيبيهذيلبنيحيىالطبيبوكذلك.المحتاجين

الامارةدارطبيبالثمقوريمحمدوكان)287(.الخطيبلابناستاذاوكان.(753عام

لمعالمريةوفي.(المتأملوراحةالمتوسل)تحفةكتابولهالأوليوسفالسلطانأيام

عام)توفيالأنصاريخاتمةبنمحمدبنعليبناحمدوالمؤرخوالشاعرالطبيباسم

)تحصيلبعنوانم1348هـ/974عامبالأندلسعصفالذيالوباءعنكتابولههـ(077

لصمانالمجالهذافيننسىولاالوافد()288(.المرضتفصيلفيالقاصدغرض

عدةولهالمثمهورينالأطباءمنأيضاوكانبعد،فيماسنذكرهالذي،الخطيبابنالدين

فيهيصف(الهائلالمرضفيالسائلو)مقنعة(الجنينتكوين)رسالةمنها:طبيةكتب

العصرأطباءإليهاتوصلالتيالطبيةالابتكاراتومن.الكبير)"28(الوباءأعراض

حيثالقيسيالحسنبنمحمدبنالحسنالمالقيالطبيبتوصلمامنها:،النصري

الغرناطيونواستعان.2(و)5الأوليوسفالسلطانإلىالحياتسمومضددواءقدم

كما.النقرسمرضوبخاصةفتشفيهالملتهبالمكانفوقتوضعمعينةبحثمائش

نأ(السائل)مقنعةكتابهفيالخطيبابنويؤكد.النساعرقمداواةفيالضماداستعملوا

إلىالإشارةبذلكمحاولأ،المريضثيابفيويختفيبألعدوىينتقلالطاعونمرض

161.-061ص،طةغرنا،تحافر)285(

162.ص،طةنأغر،تحافر)286(

258.ص،32ص،3ب،نفح،لمقريا)287(

.37-33ص،6ب-(شيةحا)،24ص،ا!،يضأأ)288(

.163ص،طةغرنا،تحافر)928(

467.صا،بر،الإحاطة،الخطيبابن)092(
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خاتمةابنالطبيبانووضع.)الوقتذلكفيمعروفايكنلممماالجراثيموجود

مملكةسكان)بعادأجلمن،الطبيةوالنصائحألارسادأتمنجملةالخطيبوابن

جهودهاغرناطةمملكةوتوجتالأسرد.الطاعوناوالكبيرالوباءخطرمنغرناطة

الخامس،محمدالسلطانأيامعلىغرناطةمدينةفي)البيمارسنان(المستشفىببناءالطبية

."9)الأولمحمدالسلطانعصرفيللعميانومأوىللعجزةدارويناء

أبو:روادهاأشهرمنوكانغرناطةدملكةظلفيكبيراتفدمااللغويةالحركةونالت

عنالمفضوض)الختامكتابولههـ(707عام)نوفيالقضاعيإدرس!بنمحمدبكر

هـ(،807-)626النحويإبراهيمبنأحمدجعفرأبووالعالمالحروض(،علمخلاصة

بنمحمداللهعبيدأبيالسلطانعندحظوةلهوكانت،والحديثبالقرآنعالماوكان

عليبنمحمدادلهعبدأبو،كذلكاللغةعلماءومن.(الصلة)صلةكتابولهالأحمر،

زمراتوابنالخطيبابندرسوعليه،عصرهفيالأندلسيينالنحاةسيخكانالذيالفخار

الألفيةصأحبهـ(686_)064الأندلسيمالكوابن.392(ط754عامبغرناطةوتوفي

.)%2(المضطربةالأندلستاركاالمشرقإلىرحلالذي،جيانأهلمن،المشهورة

الثمخصياتومن،المملكةهذهعهدفيكبيرةحظوةالتاريخيةالدراساتونالت

عام)توفيالأنصاريخاتمةبنعليبنأحمدجعفرأبوالتارلخحقلفيالمسهورة

القاضيوكذلك(.الأندلسيةالبلادمنغيرهاعلىالمرية)مزيةكتابولهها077

خصوممنوكانها397عامبعد-)713النباهياللهعبدبنعليالحمنأبوالمشهور

)نزهةوكتابالأندلس(قضاة)تاريخكتابوله،هلاكهإلىالساعينومنالخطيبابن

.)592(النصريةالدولةتارلخفيوالأبصار(البصائر

تعد،أنمنأكثرفهيالتاريخية776A-(-)713الخطيبابنالدينلسانكتبوأما

أخبارفي)الإحاطةوكتابالنصرية(الدولةفيالبدرية)اللمحةمقدمههافيويأتي

وكتاب(الإسلامملوكمنالاحتلامفبلبويعفيمنالأعلام)أعمالوكتأب(غرناطة

كثير.وغيرها(الدكان)كناسةوكناب(الجراب)نفاضة

163.ص،طةناغر،فرحات)192(

.41ص،331ص،طةناغر،فرحات)292(

.3و3ص،5!،نفح،يلمقرا)392(

وبعدها.131ص،166العدد،الرليمجلةا،ندلسيامالك)ابنمكرمسالمالعالعد)492(

المفدمة.طصالعليا،المرقبة)592(
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الأحمربنيمملكةظلفيازدادتفقدوالنثرالشعرمجالفيالأدبيةالحركةأما

للوجودمرافقاالإزدهارواستمر،زمركوابنالخطيبابنالدينلسانروادهاوكان

الطريقومواصلةالجهادعلىتعاهداوالسيفالقلمفكأن،غرناطةسقوطضىالعربي

2(.الأخير)صالنفسحتى

مملكةعهدفيالتفوقهذاإلىالأدبيةالحركةأوصلواالذينالأدباءمنوالأعلام

هما:غرناطة

فيسعريةقصائدلناتركالذي،776&--(عام)ترفيالخطيبابنالدينلسان-أ

أهمها:ومن،مشهورةموسحاتوله،والسياسةالمدحفيسيماولامتنوعةأغراض

بالأندلسالوصلزمانياهمىالغيثإذاالغيثجادك

منقريباوكانالأحمر،بنيدولةفيتقلدهاالتيالسياسيةمناصبهخلالومن

بتلكيتعلقمالكلأساسيةمصادرالتاويخيةكتبهفجاءتفيها،ومشاركاالأحداث

ومنهاالسلطانيةمنهامشهورةرسائلوله،الأندلسمنالعربيالوجودمنالمرحلة

الاخوانيات)792(.ومنهاالفلسفية

797_(-)733زمركبابنالمعروفالصريحييوسفبنمحمداللهعبدأبو-2

مجموعةزمركابنلناتركوقد776mعامأستاذهقتلإلىوالساعي،الخطيبابنتلميذ

2(.و)8الموشحاتفيبرعكما،والغزلوالوصفالمدحفيقصائد

)توفيلببنفرجسعيدأبوالخطيبابنعأصرتالتيالأدبيةالشخصياتومن

الأدبيةالحركةروادويختتم2(.)!ووالسهولةبالرقةشعرهيتسمساعرأوكانهـ(،782عام

)نثيركتابصاحبهـ(708عام)توفيالأحمربنمحمدبنيوسفبنإسماعيلالأمير

فيالمشهورينوالشعراءالكئابسيرتناولوفيهالزمأن(فحولنظمفيالجحانفرائد

وفيه(الزمانراياهنظمنيمنشعرفيالجمان)نثيركتابلهكما،للهجرةالثامنالقرن

الواد،عبدوبنيحفصوشيمرينوبنيالأحمربنيمنالملوكسعرعنيتحدث

وقضاتها)"3(.الأندلسوزراءشعرعنوكذلك

168.ص،طةغرنا،تحافر)692(

بحدها.وما176ص،غرناطة،فىحات-وبحدها472صى،لأندلسانهاية،عان)792(

بعدها.وما018ص،ايضأ-وبحدها482ص،أيضأ)892(

151-؟90ص،3ص،نفح،لمقريا)992(

.486-485صى،الأندلسنهاية،كان)003(
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إلمفئل!لث!فا

الأندلسفيالعربيةالسياسيةالنظم

هي:الأندلسفيدراستهاس!ت!ناولالتيالسياسيةالنظمأهم

الخلافة.نظام-أ

.والوزارةالحجابةنظام-2

.الإدارةنظام-3

الشرطة.نظام-4

الخلافة:نظام-،

الملكعبدبنالوليدالأمويالخليفةعهدعلىهـ(59-)29عامالأندلسفتحت

الخلافةسقطتولما،الثمامبلادفيالأمولةللخلافةتابعةولايةفأصبحته!69-)86

6-عامبالمشرقالأموية 132A-نااهـ(38-)912الفهرييوسفالأندل!واليول

الرحمنعبدوصولأنإلا.الأموفيخلافةسقوطبعدأحدايتبعلامستقلااميرايكون

إمارةالأندلسوجعلالأمورغير،بالداخلالملفبالملكعبدبنهثمامبنمعاويلةابن

)مارةوهي316»-183الأندلسيةالإمارةعصريسمىجديدعهدفيهابدأأموية

وأ،والدهعنالإبنوتولاها(الداخلالرحمنعبد)أسرةالأمويةالأسرةحكمتهاوراثية

دولالإمارةهذهوعاصرت،محروفهوكماجدهعنالحفيدأو،أخيهعنالأخ

-172الأدارسةودولةهـ،656-132العباسيةالدولةوهي،خلافينظامذاتإسلامية

692X692-014سجلماسةفيمدراربنيدولةوهيالخوارجودولXبنيودولة

هـ.362-692المغربفيالفاطميةوالدولة692A--!اتاهرتفيرستم
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الخليفةوهويكونالرسولعمالعباسسلالةمنخليفةيحكمهاالعباسيةفالدولة

منالاسلاميةالخلافةوحدةإلىقياسا،المسلمينعمومبخلافتهيعترفالذيالثمرعي

إلى،الإسلاميةالخلافةوحدةتقدرالأندلسفيالأمويةالإمارةوبقيت،الشظريةالناحية

دولأنمنالرغموعلىهـ.692عامالمغربمنطقةمنالفاطميةالدولةقامتان

أئمةبحضأنمنالرغموعلىأولا،الإمامحاكمهاتسميالأدارسةودولةالخوارج

فيالأمويةالإمارةفإنثانيا13(.،العباسيةللخلافةولاءهمأعلنواسجلماسةمنالخوارج

أسقطتالتي،المغربفيالفاطميةالخلافةقامتحتىالتقليدمنتخرجلمالأندلس

الخلافةهذهفأصبحتها692-)184الأغالبةودولةالأدارسةودولةالخوارجدول

هاتانودخلت،المضيقإلايفصلهمالاالأندل!فيالأمويةالإمأرةمعلوجهوجها

هـ316عامالأندلسيةالخلافةإعلانمظاهرهاأسهرمن،مريرةصراعاتفيالدولتان

الذينولقبالحامهذامنلقبالذي0350-)0الناصرالرحمنعبدالأميرقبلمن

وحدةقاعدةكسرتوبذلك-الأندلسيالخليفةهـبلقبس!4عاموإلىبعدهمنجاء

الخلافة:وهي،الاسلاميالعألممننظمثلاثةللخلافةوأصبحت،الإسلاميةالخلافة

هناككانتإذاالخلفاءتعددالفقهاءوبرر،الأندلسيةوالخلافةالفاطميةوالخلافةالحباسية

يكونأنبشرطواحدانفيللمسلمينخليفتينبشرعيةواعترفوا،ذلكتقتضيمصلحة

)2(.المسلمينبينوالفتنالاصطداملمنعسأسعةومسأفةكبيرةمسافةبينهما

وراثيةإمارة،الأندلسفيالأمويةالإمأرةكانتالواقعيةالتاريخيةالناحيةمن

إلا.الخوارجدولمعودتةعلاقاتولها،العباسيةالمشرقخلافةعنسياسيأمستقلة

إلا،الحباسيةبالخلافةتعترفلمالأندلسفيالأمويةالإمأرةفإذاالروحيةالناحيةمنأنه

الداخلالرحمنعبدحكممنسنواتوعدةأسهر،عدةبينتراوحت،وجيزةفتره

138(-)-172A3(.الحباسيللخليفةالخطبةقطعتثم(

)1(

)2(

)3(

قطحواقدكانواوإن،الناصرقبلالأندلسحكمواالذينأميةبنيأمراءأنوللاحظ

.013ص6ب،العبر،خلدونابنينظر،

937.ص،والأندليالحباسيالتاريخفي،العباديينظر،

!ص،الأندلىتاريخ،الكردبوسابن-36-35صأ،بالسيراء،الحلة،الابارابني!نظر،

-95ص4،ب،نفح،المقري-79.ص،43-42ص،المؤنس،دينارأبيابن-61-

58.-57ص!،ثراعات،العبادي
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بنيأوالأميربلقبواكتفواخليفةبلقبأنفسهميلقبوالمأنهمالا،العباسلبنيالدعاء

)4(.الامامأوالخلائف

ولم،حياتهطيلةللعباسيينيخطبلمالداخلالرحمنعبدأنتذكررواياتوهناك

)؟(.الحباسلبيكذلكبعدهمنالأمراءيخطب

الوقتفيولكن،العباسلبنييخطبلمالداخلالرجمنعبدالأميرأنلناوببدو

المسلمين،خليفةبلقبيلقبوالمبعدهمنالأندلىتولواالذينوالأمراءهونراه،نفسه

هوهذا)"(.العباسيالخليفةوهو،السمريفينالحرمينحاميالشرعيللخليفةاحترامأ

حتحتالظروفوتغيراتالأمورمجرياتأنغير،الإسلاميةللخلافةالنظريالأصل

الاتية:للأسبابهـوذلك316عامالأندلسيةالخلافةفقامت،الأصلهذاكسر

تجاهمكشوفةأطمأعذاتوهيهـ،2و6عامأفريقيةسمالفيالفاطميةالدولةقيام-ا

الأندلس.

واستبدادهـ(032-)392المقتدرالخليفةأيامالمثمرقفيالعباسيةالخلافةضحف-2

الخلافة.شؤونفيوعبثهمبهاالأتراكالقواد

بعدوبخاصة،للمسلمينخليفةأميرهميكونأنفيالأندلسيينلرغبةالاستجابة-3

الأميرمكانةرفعإلىبحاجةالأميرفأصبحالتمرد،حركاتأهمعلىقضائه

)7(.والدينيةالسياسية

يتضمنمنشوراوأصدر"المؤمنينأميرايئهلدين"الناصر،نفسهالناصرلقبهكذا

.)8(ذلك

عبدذريةفيخليفةلقبواستمر،خلافةالى)مارةمنالأندلستحولتوهكذا

))!إ.-422Aعامالأندلسفيالأمويةالدولةسقو!حتىبعدهمنالناصرالرحمن

)4(

)3(

)6(

)7(

(8)

)9(

.891ص(ا!،نفح،المفري-65ص،ك!ص،58ص2،ب،اليان،عذاريابنينظر،

فريدة-43-42ص،المزنى،دينارابيابن-332ص،والإشرافالتنبيه،المسعودي،ينظر

.85ص،الأموبةالإمارة،الأنصاري

.58ص،دراسات،العبادي

-038ص،والأفدلسيالمباسيالتاريخفي،العبادي-228ص،المقدمة،خلدونابن،ينظر

.03ص،الأندلسيالتأريخ،الحجي

931.ع،المسلينتا!سخ،سالم-891ص2،!،البيان،عذاريابن

.61ص،دراسات،الحبادي
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السياسةإلىويستندأيضأ،التوريثأساسعلىيقرمالأندلسفيالخلافةونطام

.والانتخابالثسورىعلىقامتالتيالراثدةالخلافةعكسثانيا،الدينإلىثمأولأ

الخلبفةقالكما(ادلهمنبتفويض)يحكمالعباسيالخليفةفيهنجدالذيالوقتوفي

معصومأإمامأنفسهيرىالفاطميالخليفةهـان"،ارضهفياللهسلطانأنا)إنما:المنصور

إنسان،بصفةللناسنفسهيقدمالأندلسيالخليفةنرى،يفعلعمايسألولاالخطأ،من

سحيد.بنالمنذرمرطبةقاضيفعلكما،نقدهفيأحراروالناس،ويصيبيخطىءعادي

بناءفيصرفهاالتيالطائلةالأموالعلىالناصرالخليفةيشقدأخذالذي)15(0البلوطي

أقسمأنهالأندلسيالخليفةفعلردوكانالزهراء،مسجدفيجالسوهوالزهراء،مدينة

والقضاء)11(.الخطبةعنعزلهاقتراحورفض،القاضيهذاوراءيصليلاأن

الإسلاميةالممالكفيالخلافةنشأةتخالفالأندلسيةالخلافةنعأةأننرىهذامن

تقومالعباسيةالخلافةأنحينفي،والمحكومالحاكمبينعقدعنعبارةفهى،الأخرى

الحقعلىتقومالفاطميةوالخلافة!،الرسولعمالعباسعنالميراثأساسعلى

الزهراء)12(.فاطمةطريقعنيأتيالذيالموروثالطبيحي

إلى،والروحيةالزمنيةالسلطتينبينتجمعالأندلسفيالأمويةالخلافةاستمرت

عاممناعتباراالزمنيةالسلطةمنهافانتزعوا،بعدهمنوأولادهالمنصورالحاجبجاءأن

أيامالعباسيةالخلافةكحالالأندلسيةالخلافةحالوأصبحبالأمرفاستبدواهـ،366

الخلافةوكحالهـ(،095-)447السلاجقةوسيطرةص!(47-)334البويهيينسيطره

هـ.478عامالمستنصرالفاطميالخليفةوفاةبعدعليهاالوزراءسيطرةبعدالفاطمية

الخلافةفتنةوبدأتهـ،993عامانتهتالحجابةفترةأنتاريخياومعروف

والاضطرابات،بالفتنمليئةكانتالتيهـ،422-993المبيرةالفتنةوتسمىالأندلسسة

يتجاوزضعفاءخلفاءعدةوحكمها،قرطبةوأهلوالصقالبةالبربرعناصرفيهاوتصارعت

مرة)13(.منأكثربعضهمحكمخليفة14عددهم

المعتدالثالثهشامخلفائهااخرعزلبعدالأمويةالدولةسقطت422e-سنةوفي

)15(

)11(

2()1

3(1)

07.-96صالعليا(،)المرتجةالأندلسقضاةتا!لخ،النباهي

.63ص،دراسات،العبادي

382.-381ص،والأندلسيالعباصالتا!لخني،البادي

.2()هامض342ص،الأندليالأدب،هيكل-وبمدما18ص،المقتىجذوة،الحمي!دي،ينظر
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إلغاءجهوربنالحزمأبوالوزلروأعلن،قرطبةعنالمروانيةمنتبفىمنوإجلاء،بأدثه

دويلاتقامتثم)14(،قرطبةفيالجماعةحكومةفظهرتسورىالأمروأصبحالخلافة

الأندلس.أنحاءسائرفيالطوائف

فقد،الخلافةإلىيتطلعونأنفسهمقرارةفيكانواالطوائفملوكمعظمأنينكرلا

كانالضيالمعنويةالصفاتلهتتجمعومانإليها)13(،يصلأنيودمنهمواحدكلكان

بألقابتلقبواأنهمولو،ذلكعلىأحدهميجرألمأنهإلا،الأمولونالخلفاءبهايتمتع

بناللهعبد)أبأينصبالثمرقبةوالجزائردانيةصاحبالحامريمجاهدفنرى.الخلفاء

بأميروسماه،خليفةشبه()16(.أميةبنيمنوهوبألمعيطيويعرفالوليدبناللهعبد

)17(.بادلهالمستنصرالمؤمنين

يطلبالأندلسأنحاءجميعإلىالريلب!رسالعبادبن)سماعيلالحاجبقامكما

.مصيرهفيالروايأتاختلفتالذيالمؤيد()هشامالمزعومالخليفةطاعةفيالدخول

دانيةصاحبالمامريمجاهد:أمثالالطوائفملوكمنالكثبرلذلكاستجابوفد

صاحبجهورالحزموأبي،بلنسيةصاحبعامرأبيبنالعزيزوعبد،الشرقيةوالجزائر

)!ا(.طليطلةملوكالنونذيوبني،قرطبة

وجودبهايقصد(الخلافة)وهمبالمراجعبعضسمنهاالتيالظاهرةهذهولعل

ماالذينالأندلسأهللعامةإرضاءوذلكوالنفوذالقوةمنبنوعظاهريأيتمتعخليفة

الروحانيةالمظاهرجأنبإلىهذا،الأمويةالخلافةعنالطيبةالأوماتيذكرونزالوا

لذلك،الدينيةوالزعامةالإمامةحقوحدهللخليفةكانفقد.بالخلافةتحيطالتيوالدينية

مجردكانوالأنهم،الخليفةمكانيحتلواأنالطوائفأمراءأكثرعلىالسهلمنيكنلم

".)9وهيبتهاالخلافةوفأرمعتتناسبمعروفةسلالاتمنينحدرونلاصغارحكام

استكمالأالخلفاءألقاباتخذواالذينالطوائفلأمراءلاذعةانضقاداتوجهتوقد

بقوله:(رشيقبنالحسنعلي)أبوالشاعرذلكالىأساروقد2(،)هوالعظمةالسلطانلمظاهر

)14(

)16(

)17(

)18(

9()1

02()

.22،الطوائفدول،عنان

بحدها.وما0،علامات،الامرابى

.)395(رفمترجمة926ص،اب،الصلة،لثكوالابن

028.صو،جى،الكاهلالأثير،ابن

يو.ص،الطوائفدولة،عان927-278-ص3،جى،الان،عذاريابن

47.-46ص،علاقات،السامرائي-04ص،الحامريمجاهد،لراكوا

.15-14ص،الطوائفدولة،عنان
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و!ض!بفاهـقت!رأ!اءأندلسأرضفييزهدنيمما

الأسد)21(صورةانتفاخايحكيكالهرموضصغيرفيمملكةألقاب

فأصبحتالمرابطيةالدولةأملاكضمنالأندلسبدخول،الطوائفعصرإنتهى

إلا،مراكشفيالمرابطينلحكامتابعونمرابطيونأمراءيحكمهامرابطيةولايةالأندلس

اعتباراوبالذات،العباسيةللخلافةالمبكرولاءهاأعلنتالمرابطيةالدولةأنيلاحظأنه

وأسهرهاالغرضلهذابغدادإلىالسفاراتالمرابطينحكاموأرسلهـ،043عاممن

-)5بكرأبيالقاضيوولدهالمعافريمحمدبناللهعبدبكرأبيالعالمسفارة

اللونهذاأنالمعروتومن،لهمسعاراالأسوداللونالمرابطوناتخذكماهـ(.94ر

المرابطينحأكمولقب،العباسيالخليفةلقبنعودهمعلىوضربوا،العباسيينسعارهو

)ء(.المسلمينأميرباسمإسمه

فيالموحدينلحكامتابحونولاةوحكمها،الموحدينلدولةالأندل!خضعتثم

الموحدونغيرهمدونولأنهم،بالخلافةالناسأحقأنهمالموحدونورأى.المغرب

المؤمنين،بأمراءأنفسهمولقبوا،خاصةشرعيةخلافةلأنفهمفأمأموا،المؤمنون

الأخضراللونواتخذوا،الأدارسةطريقعناللهرسولبيتإلىبانتمائهمذلكوعززوا

وفرضالمشرقنحوالنزوحالموحدينالخلفاءأهدافمنوكانلهم)ء(.سعارأ

بالخلافةيعترفونلاالموحدينأنذللهومحنى،الإسلاميالعالممشرقعلىخلافتهم

.)24(العباسية

لقب،لهمستقلةإمارةوأقام625,-عامالموحدينعلىهودبنمحمدثارولما

وخطبللموحدينالخطبةفقطع،المرابطينأمراءبذلكمقلداالمسلمينبأميرنفسه

9عاموفيالسود)23(.الراياتونشر،العباسيللخليفة 631Xأبوالأندل!إلىصل

الخليفةقبلمنرسولابغدادمنقادمابالكمالالمفبالكرديعليبنحسنعلي

محجم،الحموي-!2ص3،%،البيان،عذاريابن-284ص9،ب،الكاملالأثير،ابن()21

38.-ر7ص،واب،الأدباء

بعدها.وما377ص،علاقات،السامرائي،ينظر)!ز(

،علامعلياللهعبد-011صدراسات،المبادي-255ص-245ص،المعجب،المراكي)3(

.166ص،بالمغربالموحديةالدعوة

.116ص،114ص،ثراسات،البادي241(

691.ص،علامات،رميلة(بو(5)
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الأندلس،ولايةهودابنتقليدكتابحاملاك!ها،5)623_بايئهالمستنصرالعباسي

أبوثارلماكذلكوالهدايا)26(.والخلعالسوداء،والراية،المسلمينأميرالمتوكلولقبه

أيضا)س(.بادثهالمستنصرالعباسيللخليفةدعىهـ،676عامالموحدبنعلىزيانجميل

الأسرةهذهأمراءأعلنفقد،بالوراثةالنصريةالأسرةحكمتهاالتيغرناطةومملكة

بلقبأمراؤهمولقب،اخرحينأالمغربعدوةبلادولملوكحيناالعباسيةللخلافةولاءهم

والزغلكالمخلوعبعضهمعلىغلبتأخرىألقاباأنالعلممع،المسلمينوأميرالسلطان

.الوزراء)28(سيطرةتحتالاخرالبعضووقع،بالقوةسلاطينهمبعضروعرف.والزغيبي

والوزلاء:الحجابةثظام-2

الحجابة:-ا

مقامهمحسبالخليفةعلىالناسإدخالمهمته،مثرقيإداريمنصبالحاجب

الرحمنعبدالأميرأوجدهالذيالأندلسفيالمنصبهذاولكن)92(.أعمالهموأهمية

الواحدوعبدبختبنيوسف:امثالمن،رجالهأخلصوقلده.(172A-)138الداخل

بينالوصلحلقةيعتبرالذيالوزراءرئيسبمثابةهو)03(،وغيرهمالروميمغيثابن

)31(.وزرائهوبينالأمويالأمير

أبىأسرةمثلالحجابةرؤساءهافولتمعينةأسرعلىالأمويةالإهارةواعتمدت

الحجابةاهـوتولى08-172هشامالأميرعهدففيوغيرهما.سهيدابنوأسرة،عبدة

هـ602-018هشامبنالحكمالأميرحاجبوكان،عبدةأبيبنالغافرعبدأميةأبو

الرحمنعبدالأميرحجاببأنعذاريابنويخبرناالعزيز)32(.عبدعبدةأبأأخاه

)33(.عبدةأبيوابنسهيدبنعبسىهماهـ(238-)602الأوسط

)26

)27

)28

)92

)03

3(ا

)32

)33

.412-41اص،الموحدبنعصر،عنان

802.ص،علاقات،رميلةأبو

.2كاا-215ص،علاقات،رميلةأبو-72-96ص،غرفاطة،فرحات

186.ص،الإسلايةالنظمواخر،حسن)براهيمحسن

بحدها.وما023ص،الداخلالرحمنعبد،الدوري)براهم

.451-045ص،اب،الحكمنظام،القاسيظافر-024ص،المقدمة،خلدونابن

231-ص،اص،الإسلامدولة،عنان-03ص2،بالسيراء،الحلةالآبار،ابن

.39ص2،%،المغربالان
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بعدهـ(273-)238محمدللأميرالحجابةعبدةأبيبنالحسنبنعيسىوتولى

وسلامةالحاجبهذابساطةالرواياتبعضلناووصفتسهيد.بنعيسىالحاجبوفاة

.)34(
ليته.

محمدالأميرحاجبعبدةأبيبنالغمربنمحمدبناللهعبيدعثماذأبووسغل

الاداريالمنصبهذاأنلناويبدوها.!3-)275اللهعبدالأميروالدهعهدفي

رئيسبمثابةيكونالذينفسهاالحاجبصلاحياتيمطيلاالأمراء(أولاد)حاجب

عبدالأميراستغنىوقد.والدهعهدفيالولدللأميرالخاصالوزيريعنيوربما.الوزراء

ينظمكانالذيالصقلبيأححدبنبدربوصيفهمكتفياأيامهاخرالحجابةمنصبعنالله

هـ(،033-)003الأميرهذاحجابأسهرمنالناصرالأميرمولىبدروكان.)135أموره

الحكمالخليفةأيامعلىالخطةهذهبتوليالمصحفيعئمانبنجعفرالحاجبواشتهر

هـ()36(.366-)035

وعرفثالأمورمقاليدعلىالمنصورالحاجبهـسيطر366عامالحكموفاةوبعد

بعدهمنوأولادهالمنصورالحاجبأمرهاتولىالحجابةبفترة993^--366الفترةهذه

وغيرهمالوزراءإنحتىوالفخامهالأبهةمنبهالةنفسهالمنصورالحاجبأحاطومد

)37(.المراتبفيوساواههثمامالخليفةعلىحجرأنهكما،يديهيقبلونكانوا

اتخذ،الطوائفدويلاتأنقاضهاعلىوقأمت،الأندلصيةالخلافةسقطتولما

.بطليوسمنطقةفيالمستقلينأولوهو،الفارسيسابورمثلالحاجبلقببحضهم

)38(.البونتأميرقاسمبنوأحمد،غرناطةصاحبحبوسبنوباديس

إسمحملمنالمرابطيننظمفينرلم،مرابطيةولايةالأندلسأصبحتوعندما

دولةفيأحياناالوزيرأنإلا.الموحدينلدولةبالنسبةالحالوكذلك،الحاجب

يحجبالذيفهو،تشريفاترئيسهنااختصاصهأي،الحاجبمقاميقومالموحدين

)سمهبذكرفردكلتقديممععليهبالدخولللوفودهـلأذنوالعامةالخاصةعنالخليفة

92.-25!د2،بالمقتبى،جان،ابن()34

.4صر،بر،المقتبى،حيانابن)35(

ء.1ص،158ص2،ب،اليان،عذاريابن()36

.015ص،دراصات،المبادي-927ص،2ب،ايضأ،37)

.151-015ص،دراسات،البادي-56صالمحطار،الروض،الحميري()38
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الآخرين،الموحدلنوللخلفاءلومرتبنللمهديحجابوجدولكن.)90وبلدهونسبه

خدمةعلىيقتصرعملهمبلوزراء،رئيسبمثابةيكونوالمهؤلاءأنيبدوالذيولكن

)!ه(.وترحالهحلهفيومرافقتهالموحديالخليفة

نفوذلهوكانالوزراء،رئيسبحعنىأيغرناطةمملكةفيالحاجبلقبووجد

والسلطان،الملكيالقصررئاسةوينولىالحاكمةالهيئةيوجهالحاجبوكانكبير)41(.

رضوانالنحيمأباعينعندما972A-/عامالمنصبهذاأوجدمنأولهوالرابعمحمد

)42(.والعسكريةالسياسيةالمملكةإدارةوسلمهلهحاجبأ

الدزارة:-ب

متعددةوزارةوكانت.الأمويةالامارةقياممضذالأندلسفيالوزارةنظاموجد

والأمير.الوزراءبينأتصالحلقةوهو،الحاجببسمىوزارةرئيسلها،المناصب

يدفيمركزةالسلطةكانتحيث،المثمرقفينجدهلاالوزراءعددفيالتعددوهذا

الحامةالإدارةنواحيمنناحيةفلكلالأندلسفيأما.وزيلرانوجدوقلماواحد،وزير

)43(.الإمارةقصرفيالوزراءمجلسلانحقادخاصبيتوهناكبها،يختصوزيرلها

عدةأستوزراهـ(،72-)8الداخلالرحمنعبدللأميرالأمورتوطدتأنوبعد

بنوسهيد؟الغافرعبدوابنهماللةبنحسانعبدهأبو:منهما!فاءرجالهمنأشخاص

الرحمنعبدالأميروعذل)يه(.وغيرهمالجذاميعبيدبنوثعلبةشهيد،بنعيسى

وزراءهوألزم،مختلفةوزاراتعدةإلىفقسمهاالوزراء،نظامهـ(238-602)الأوسط

أجلمنوذلك،الإمارةقصرفيلهمخصصهالذيالوزارةبيتإلىيوميأالحضور

الغافرعبدبنحسنالأميرهذاوزراءأشهرومن)43(.الدولةأمورجميعفيمشاورتهم

)93(

()04

1()4

(42)

)43(

)كهـ(

;5)4

457.ص،بالامامةالمن،الصلاةصاحبابن

915.-158ص،دراسات،العبادي-338ص،المحجب،المراكي

023.ص،ثراسات،لعباديا

.74ص،طةكرنا،تفرحا

043-صا،ب،الحكمنظام،القاسميظافر-ه234-وص،الصقدمةخلدوذ،ابن

.1ك!-أ!هص،تكراصا،يلعبادا

-624ص،ا!،اليراءالحلة،الابارابن-،7ص،مجموعةأخبار،مجهولمؤلف،ينظر

247cعبد،الدوريابراهيم-48ص2،-،المغربالبيان،عذاريابن-03ص2،ب

وبمدها.236ص،الداخلالرحمن

.143-142ص،دراسات،العبادي-08ص2،بر،البيان،عذاريابن
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عيسىأبيهحاجب273X-238الرحمنعبدبنمحمدالأميروأقر)،4(.عبدةأبيابن

)70(.أبيهخدمةيتولونكانواالذينالوزراءوممظمسهيدابن

التعظيم،منبنوعالوزراءفيهيمتازللوزارةجديدانظاماوضعمحمدالأميرأنكما

ببيتكراسيهمعلىالجلوسفيوأعلاهمالبلديينالوزراءعلىالشاميينالوزراءوقدم

.)!ه(الوزارة

أبيأسرةواحتلتالوزراء،عددازدادهـ(993-)275اللهعبدالأميرعهدوفي

4(.واحد)وانفيالوزارةمنهاأفرادخمسةتولىحيثالعصرهذافيمكانةعبدة

علىالشساميينالوزرأءتقديمفيمحمدالأميروالدهسياسةعلىاللهعبدالأميرواستمر

بلديووزيرحدير،بنموسىوهوشاميوزيرعهدهفي)جتمعفقد.البلديينالوزراء

بمكانةمعتزاصاحبهعلىالتقدمعيسىوأراد.عبدةأبيمحمدبنأحمدبنعيسىوهو

ايأميرلكن،الضياعمنالإمارة)نقاذفيالقضلصاحبالعباسأبيالفائدالوزيرأبيه

متقدمينحديربنويظلأنقررأي،للوزارةأبوهرسمهكماالأمريظلأنأثراللهعبد

)03(.عبدةأبيبنيعلى

المناصبتتولىعبدةأبيأسرةاستمرتهـ(035-)003الناصرالخليفةعهدوفي

وفي)31(.والحربيةالإداريةالشؤونفيكبيرااعتماداالناصرعلبهااعتمدوقدالوزارلة

الأندلس،فيوالحجابالوزراءبعضعلى(الوزارتين)ذولقبأطلقالخليفةهذاعهد

لقبوهو)2؟(،عامسهيدبنالملكعبدبنأحمدوزيرهعلىالناصرأطلقهفقد

نأبعد،الرحمنعبدبنغالبلقائدهالحكممنحهالذي(السيفين)ذولقبمثلتثمريقي

.53(هـ)43عامالأدأرسةبقاياعلىانتصارهعقبسيفينقلده

)46

)47

)48

)94

5؟(

1)5

)52

)53

.274صأ،بر،الاسلامدولة،عنان-92ص2،بر،المقتس،حيانابن

لا092.صا،!،الاسلامدولة،عنان

.121-ا02ص،ا%السيراء،الحلةالابأر،ابن-أ37ص2،%،المقتس،جالىابن

ابن-14صالأندلم!،افتتاحتارلخ،القوطيةابن-6-3ص3،!،المقتبس،حيانابن

247.ص245cص،146صا،بالسيراء،الحلةالآبار،

.121-012ص،ا!،السيراءالحلة،الآبارابن-791-691ص2،بر،المقتبس،حيانابن

البيان،عذاريابن-242ص215tص021،ص79،ص3،!،المقتبس،حيانابن

.14ص،016ص،158ص2،جى،المغرب

334.-333ص،ا!،نفح،الحقري

,op,cit:22-21-914-148ص،دراصأت،سالم ,3 P,لممProven.
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الخضوعمنعليهفرضمماالوزيلر،أهمبةهـقلت993-366الحجابةفترةوفي

زيريأنذلكعلىيدلومماالوزيلر،سخصيةضعفتوبذلك،يديهوتقبيلللحاجب

بهعليهأنعمالذيوزيرلقباحتقرالمغربفيالزنأتيةمغراوةقبيلةزعيمعطيةابن

)34(.كنونبنالحسنحركةإخمادفيمساعدتهبعدالمنصور،الحاجب

وصارالوزيرمرتبةانحطت.الطوائفعصروقامالأندلسيةالخلافةسقطتولما

زادكذلك.القرىوشيوخوالكتابالموظفينمنالوسطىللطبقةيمنحالمنصبهذا

المجدينوذو،الرياستنوذوالوزارتينذو:مثلالمزدوجةالتشريفيةالألقاباستعمال

بنبكرأبيأمثالالفترةهذهفيمشهورونوزراءوجدهذامعولكن)53(.السيادتينوذو

صاحبالأفطسبنالمتوكلوزيرالحضرميابنوالوزيلرعباد،بنالمعتمدوزيلرعمار

وغيرهم.طليطلةصاحبذنونبنالمأمونوزيلرالحديديابنوالوزيلر،بطليوس

كثير)،؟(.

وكانمرموقا،مكاناعهدهمفيالوزيلرواحتل،مرابطيةولايةالأندلسوأصبحت

دولةفيووجد.ىالأمور)7كلفييستشيرهوكان،السلطانمنالشخمالمقرب

الوزراء:مننوعانالمرابطين

وصنهاجة.لمتونةقبائلومن،السلطانمرابةمنوهم،عسكريونوزراء-أ

الفقهأء.منوهمكتابوزراء-2

يوسف،بنعليالمرابطيالسلطانعليهماعتمدالذينالأندلسيبنالوزراءومن

محمدبقتلالسلطانهذأعلىاشارالذيوهو،الإشبيليوهيببنمالكالفقيهالوزير

العالمباجةبنبكرأبوالوزيركذلكواستهر.58()امرهاستفحللماتومرتابن

.المشهور)!3(

بإسموعرفواالموحدينمشيخةبجانبالوزارةنظاماعنمدوا،الموحدينعهدوفي

!!ه.ص،والأندلسيالعباسيالتاريخفي،العبادي-211ص،ا%،الاستقصاء،اللاوي)54(

.151ص،دراسات،الحبادي)55(

89.ص96،ص!،كهص،الطوائفدول،عنانينظر،;56(

131.ص،ثراسأت،العبادي-ر62ص،المرابطيندولةقياممحمود،أحصدحن(57)

253.-252ص،المحجب،المرافي)58(

.417ص،علاقات،الامرائي)95(
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عددسغلهوفد،المهمةالمناصبمنالوزيرمنصبوكان)م!(.الجماعةأهلأوالعشرة

الأسيادالوزراءوهؤلاءالأسياد،أوبالسادةسمواولذاو)خوتهمالخلفاءأبناءمن

يعاونوهم)61".وزراءغالبابتخذون

ابو،الموحدينللخلفاءوزرواالذينالأندلسيةالأصولأصحابالوزراءومن

المؤمنعبدبنيوسفيعقوبأبيالخليفةوزيرجامعبن)براهيمبن)دري!العلاء

منوكانالأندلسيةسريشمدينةمنجامعبن)براهيموالدهوكانهـ(،038-)558

وكذلك)62".الموحديالبلاطفيمرموقةمكانةالحلاءلأبيوأصبح،تومرتابنأعوان

595^-(عام)توفيالأياديزهربنالعلاءأبيبنالملكعبدبنمحمدبكرأبوالوزير

بينالتردددائموكانهـ(،395-)038المنصوريعقوبللخليفةوزيراكانالذي

)3"(.والأندلسالمغرب

أحوالها،وتفقدالأندلسعلىالاشرافبمهمةيقوماحياناالموحدينوزيروكان

والأندلسيةالموحديةالقواتخاضتهاالتيالأندلسيةالجهادمعاركفيشاركوبعضهم

".ادفيهاواستشهدوا،الأسبانيةالممالكضد

فييساعدهوزيرلهميعينالموحدينالأندلرمدنحكامبحضأنكذلكونرى

.)63(الولاية)دارة

دائماالوزيروكان،عاليةمكانةلهفكان،غرناطةمملكةعهدفيالوزارةنظامأما

كثيراولذا،والعسكريةالمدنيةالدولةسؤونعلىيهيمنالذيوهو،السلطانعنينوب

وعمادالرئيسلقب:مثلنفوذهقوةعلىتدلبألقابيلقبالغرناطيالوزيركانما

أسخاصغرناطةمملكةفيالوزارةمنصبوتقلدذلك)ك!(.وغيرالوزارتينوذي،الدولة

)67(.الأسبانأرقاءمنوأحيانا،عاديونوأسخأص،القومعليةمن

)06(

)61(

ا6)2

3()6

الم!(

()65

()66

;7)6

7،.ص،بألمغربالموحديةالدولة،علام-12كاص3،ب،الأضصبح،القلقئندي

157.صادراسات،البادي

316.ص،لصحجبا،المراكشي

.081-917ص،2ب،لاستقصاا،للاويا

.168ص،166ص،دراصات،لحباديا-935ص،المحجب،أكثميالمر

.67ص،الموحديالان،عذاريابن

023.ص،دراصات،العبادي،ينظر

.75-74ص،كرفاطة،فرحات-115ص49،ص.البدريةاللمحة،الخطيبابن
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إلىاوكلتالتيالمهماتخلالمنمهمةسياسيةادوارالأحمربنيلوؤواءوكان

عدوةإلىأخربدمرةأرسلئم،فاصإلىسفيراذهبالخطيبابنفالوزير،بعضهم

بتعقامزمركابنوالوزيلر.الأسبانيالخطرلصدالمرينيينعونيطلبكيالمغرب

بعضقادوبحفالوزراء،صلحمعاهداتعقدأجلمنالأسبانبلادالىرحلات

)8،".رضوانالنعيمأبيالوزيرأمثالالعسكريةالحملات

الاخرينالسلاطينعهدفينجدبينماواحد،بوقلركرنأطةسلاطينبعضواكتفى

أبناثهابتوليالعائلاتبعضواستهرتوزراء،خمسةالىعددهمووصلوزراء،عدة

وغيرهم)96(.سراجوبنيالبرعبدوبنيالأمينالعائلةمثلالوزارةمناصب

(:الأقاليم)ولايةالاداريالنظام-3

والإسرافالأفريقيالشمالولايةبين،الإداريارتباطهافي،الأندلسترددت

والييقومالأفريقيالشماللولايةتابعةالأندلستكونوعندما.الخلافةلمركزالمباسر

اهـ(،55عام)توفيالثقفيالرحمنعبدبنالحرمئل،الأندلسولاةبتعيينالقيروان

الأمريةالخلافةمركزالأندلساتبعتثماهأ.70عام)توفيالكلبيسحيمبنوعنبسة

الانجازفيالإسراعأجلمنأهـ(51-99)العزيزعبدبنعمرالخليفةأيامدمشقفي

لكنها7(.هاه!)ه2عام)توفيعليهاواليأمالكبنالسمحفعينالمباسر،والإشراف

)ا+(.بعدهجاءومن!اهـ(،عام)استشهدعنبسةولايةفيلأفريقبةتابعةولايةعادت

ولايةوبوساطةعليها،للخلافةالمباشرالإسرافبينالأندلرتبعيةترددتوهكذا

الأمور)+(.مقتضياتحب،الافريقيالسسمال

علىالأندلسأهلفيتفق،بسرعةوالتعيينأحياناالأندلسظروفتفرضقدلكن

هذا.أفريقيةواليأوالخليفةويؤيد،غيرهيأتيحتى،الأندلسأمريولونهمعينشخص

x"jlعين)ذ،موسىبنالعزيزعبدمقتلبعدحدثكما JAIحبيببنايوبالواليلس

ه!.201)عامالسمحاستشهادعندالحالكذلكهـ(.79الحجةذو-)رجباللخمي

603.ص7،بر،العبر،خلدونابن-!زاصأيضأ،)68(

.77ص،غرناطة،فرحات-97ص،63،71ص؟،2ص،البلرلةاللمحة،الخطيبابن)96(

2.26،ب،اليان،عذارىابن()07

.92ص2،ب،اليان،عذارممطابن)71(

137.ص،132ص،الأندلسيالتارلخ،الحجي)72(
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.)73(غيرهتعيينأولإقرارهالأفربقيالشمال!واليإلىبالأمريكتبالحالهذهوفي

وكانث،أفريقيةلولايةتابعةهـ(138-)59الولاةفترةأغلب،الأندلسوكانت

بينالمتوسطالموقعذاتقرطبةمدينةإلىانتقلتثم،الولايةقاعدةأش!بيليةمدينة

)74(.والداخلالساحل

بعضبهفعدلوا،بالأندلسوجدوهالذيالإداريالنظاممنالأندلسعرباستفاد

المشرقية،الإداريةالنظممنافتبسوهمابحسبأها،38-)5الولاةعصرفيالشيء،

لتوفيرتسهيلاالصغيرةالادارلةالأقسامنحوالإداريالشظيمفيالأندلساهلومال

.75()الماليةالأموروتنظيمالأمن

،الولاةعصرأواخرفيإلامعالمهتتضحلمللأندلسالإداريالنظامأنويبدو

ولاياتخمسإلىالأندلسرأهـ!8-)912الفهرييوسفالواليقسمعندماوذلك

وأشهر،المتوسطوالبحريانةوادينهربينوتقعباطقة()ولايةالأندلسولاية:وهي

طليطلةوولاية.رإستجة،وجيان،والبيرة،ومالقة،لىاسبيلية،وقرمونة،قرطبةمدنها

طليطلة:مدنهاوأشهر،دويرةنهرحتىقىطبةجبالبينوتمتد(القديمةقرطاجنة)ولاية

)ولايةماردةوولاية.وقونقةالحجارةوواديوبلنسيةودانيةوساطبةولورقةومرسية

الأطلسيالمحيطحئسرقأيانةوادينهروراءفيماوتمتدلوجدانيا-القديمةجليقية

سرقسطةوولاية.وسلمنقةوسمورةوإسترقةوأسبونةوياجةماردة:مدنهاوأسهركربأ،

إلىوبرسلونةطركونةعندالمتوسطالبحرساحلمنوتمتد(القديمةكانتبرية)ولاية

ولاردةوبرشلونةوطركونةسرقسطة:مدنهاوأشهر،البشكنسوبلادالبرنيةجبال

نهرمصبوتشملالفرنسيةالأراضيفيالثغر()ولايةأربونةوولاية.ووسقةوطرطوسة

وماجلونة)76(.ونيموقرقشونةأربونة:مدنهاوأسهر،الرون

لهذاالخمسةالولاةعنمسؤولقرطبةفيالكبيرالواليأنهذاكلمننلاحظ

مجموعةتت!بعهاولايةكللأن،ولايتهعنمسؤولفرعيوالوكل،الإداريالتنظيم

أجزاءعدةيتبعهإقليموكل(،كيرة)قرىأقاليمعدةيتبعهاكورةوكلالكور،وهيمدن

.92ص،27ص2،ب،البيان،عذاريابن-25ص،مجموعةأخبارمجهولا،مؤلف()73

.31-03ص،ا!،قرطبة،سالم-132ص،الأندلسيالاربخ،الحجي)74(

577.ص554Lص،الأندلسفجر،مؤن!)75(

133.-132ص!ا،الإسلامدولة،عنان)76(
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لكورةالتابعةوالأجزاءالأقاليمأسماءمنالكثيرالعذريلناأوردوقد)أرياف()77(.

وأقاليم،إسبيليةأقاليموكذلكوأجزاءها،البيرةاقاليملناوذكر،سرمسطةولكورةبلنسية

.)78(قرطبة

قرطبة،قاعدتهامستقلةإمارةالأندلسأصبحترهـ(،16-)138الإمارةعصرفي

نأالفترةهذهخلاللناوييدو.معروفهوكما،بعدهمنوذريتهالداخلأمرهاوتولى

فيبعدهمنوالأمراءالداخلواعتمد،السابقحالهعلىبقيالأندلسفيالإداريالنظام

Iأفرادومن،المخلصينالأعوانمنمختارةجماعةعلىوالكوروالولاياتالثغوردارة

،عدةأبيأسرةمثل،الأندلسفياستهرتأسرعلىالاعتمادمع،الحاكمالبيت

ولايةالداخلالرحمنعبدأعطىفمثلا.وكيرهمالروميمغيثواسرةشهيدبنيواسرة

،هناكالتمردحركاتعلىالواليهذاوقض(،عبدة)أبومالكبنحسانإلى)شبيلية

هذهفيكبيرةنفوذ(عبدهأبي)أسرةالأسرةلهذهوأصبح،الولايةأحوالوضبط

.)97(الولاية

:الإداريبالنظاميتعلقفيماظواهرعدةاستجدتهذاالإمارةعصروخلال

الأود:الظاهرة-أ

زحفتكما،فرنسااسترجعتهاحيثالثغر(،)ولايةأربونةولايةالأندلسفقدت

108آعابرسلونةمدينةعلىوسيطرتالبرتاتجبالعبر -/ 185eهذهوجعلت،م

مدنمنويتألفالأسبانيالماركأوالقوطيبالثغرتسممىفرنسيةلولايةقاعدةالمدينة

سداالفرنسيةالولايةهذهأصبحتولذللة.وغيرهاوأربونةويرشلونةوسولسونةجيرونة

هذهاسترجاعالأندلسإمارةوحاولتفرنسا،وبلادالأندلسفيالمسلمينبينحاجزا

علىأحيانابالصرتكتفيجهاديةعسكريةحملاتعداماكبيرا،نجاحأتلقفلمالمناطق

)08(.المدناسترجاعدونالأعداء

)77(

)78(

)97(

)08(

بعدها.وما57صو،ل!لأندهافجر،مؤنس

.124ص،وهاص،!وص24،ص02،ص،17ص،الأندلىعننصوص

ابن-67ص،الأندلسفتح،مجهولمؤلف-68ص3،!،المقتش،حيانابنينظر،

.135ص4،بر-تاريخ،خلدونابن-146صا،بالسيراء،الحلةالآبار،

223ص،اب،الإسلامدولة،عنان-21ص22،ب،ا،دبنهاية،النرلرييخظر،

,Provencal,op,128.15-241صالأعلىالثنر،السامرائي cit-،165ص،غزواترينو-

.166
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الثانية:الظاوة-2

نفسها،تجمعالإسبانيةالفلولبدأتالامأرةعصروبداية،الولاةعصرأواخرفي

الأندلس،فيالأحوالسوءمستغلةالاسبانيالشمالفيصغيرةإماراتلهافاقامت

فظهرت()ا!(.ليون)إمأرةأستوريشرامأرةالافار،إمارةومامت،الأسبانيالماركفظهر

وهذه،الأندلسيةبالثغورتسمى،الاسبانيةالاماراتلهذهمقابلةأندلسيةحدوديةإمارات

هي:ثلاثةالثغور

الأعلى:الثغر-8

سرقسطةمدينةوتحتبر،وأعمالهاصرقسطةولايةالأندلسيةالجغرافيةفيويشمل

النانار.دامارةالإسبانيالماركالثغرهذاويواجهالثغر،لهذاقاعدة

الأوسط:الثفر-صلأ

طليطلة،مدينةأصبحتثمسالممدينةالأولىقاعدتهوكانت،طليطلةولايةيشمل

الأولى.بالدرجةليونإمارةالثغرهذاويواجه

الأدنى:الثغر-3

مدينةالثغرهذامدنأسهرومن،التاجةونهردويرةنهربينالوامعةالمنطقةويشمل

مدلولوأصبح.الثغرلهذاقاعدةعمومأقوريةمدينةوكانت،قلمريةومدينةقورية

يطلقسكنهاومن)2!(.الثلاثةالثغورهذهيعنيالأندلسيةالجغرافيةفيالثغورمصطلح

.)83(ثغريلقبعليه

منهاتنطلقالتيالمهمةالمراكزاصبحتكونهامنالثغورهذهأهميةوتاتي

أخذتوالتيالشمالفيظهرتالتيالأسبانيةالاماراتلمجاهدةالأندلسيةالجيوش

التمردلحركاتمهمامركزأالثغورهذهأصبحتكما.تباعاالأندلسيةالمدنتسترجع

الأحيأن.منكثيرفيمركزهاأحرجتوقد،قرطبةفيالإمارةحكومةضد

.915ص،الأعلىالئغر،السامراني-113ص2،!،السندليةالحلل،ارسلان)81(

.14ص،ا%،الصلة،بشكوالابن:ينظر()82

بمدها.وما3وص،الأعلىالثغر،ال!امرائي
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الثالثة:الظاهرة-؟

عهدفيوذلكالخولانيعصامبقيادةم309هـ/092عامالصصرميماالجزائرفتح

وعينالأندلىإلى)دارياتابعةالجزائرهذهوأصبحت.هـ(003-)273اللهعبدالأمير

عليها)!(.أندلسيعاملأولالخولانيعصام

نظرا،اللهعبدالأميرعصرخلالبالإرتباكأصببالإداريالنظامأنلناويبدو

سلطانقرطبةفيالامارةلحكومةيبقولم،الأندلسأنحاءسائرفيالتمردحركاتلقيام

وأحوازها)؟8(.العاصمةمنطقةفيإلاحقيقي

،الولاياتعلىقرطبةسلطان)عادةأجلمنجهدهقصارىالأميرهذابذلومد

الأندلسية،الخلافةيعلنأنقبل316--(-)003الناصرالرحمنعبدالأميرفعلوكذلك

التمرد،حركاتإخمادفيقؤادهخيرةبحاونهبنفسهوسارالفتنهذهبقمععصرهبدأوقد

دفصتالتيالأسبابمنهذهالتمردحركاتعلىالقضاءولعلذلك)"!(.فيأفلحوقد

اي!(.الخلافةإعلانإلىالأميرهذا

لهذااستمرارهوالإداريالنظامأنه!422-)316الخلافةعصرخلالويبدو

هو،الخلافةعصرخلالهاستحدثالذيالجديدالثيءولكن،الامارةعصرم!نذالنظام

وبعد.)8!(كبيرةأهميةالأعلىالثغرإمارةوأعطيتمستقلا،إيجاداالمغور)مارة)يجاد

الإسبانيةليونمملكةجيوشأماموجيشهالناصربالخليفةلحقتالتيالمنكرةالهزيمة

واستمرالأندلسيةالثغوربأمورالناصراهتم8(،)والخندقمعركةفيم327939_/عام

النونذيبنيوأسرةتجيببنيأسرةوهيفيهاالمتنفذةالأسرإلىإدارتها)عطاءفي

عامكليزودهموكانوالهدايا،الصلاتعليهميغدقوكان،رزينوبنيالطويلوبني

)!و(.الاسبانممالكمدافعةفيالاستمرارأجلمنوالسلاحبالعدد

16.ص"،الرقبة)الجزانر،الامرائي-1ي!ص4،جى،الحبر،خلدونابن)!(

.323صأ،!،الإسلامدولة،عنان)85(

هذهدوروضححبث6الأندلستاريخفيودورهاعبدةأبي)اسرةاحمدسهابنهلةينظر،()86

.الإمارةعصرخلالالداخليةالفتنقمعفيالأمرة

038.ص،والأندل!يالحباعيالتاريخفي،الحبادي(87)

315.ص،الأندلسيالاريخ،الحجي()88

الأثير،ابن-156ص،مجموعةأخبار،مجهول-162ص،أب،مروج،الم!عودي)98(

.363ص،ا!،نفح،المقري-36ص،اعمال،الخطببابن-338ص6،!،الكلامل

421.ص2،بر،الإصلامدولة،عنان()0
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469عاموفي -/ 335Aالأندلسمدنأقصىوهيسالممدينةبتجديدالناصرعنيم

قدوكانت،والرجالبالعتادوزودهافحضنها،ليونمملكةحدودعلىالغربيةالثممالية

)19(.المتكررةالإسبانغزواتجزاءمنخربت

العربية،القبائلمنالاسترابةفيالداخلجدهخطىعلىالناصرالرحمنعبدوسار

إلىالمهمةالمناصبالناصرالخليفةفعهد،والإدارةالنفوذمناصبعنزعماءهاوأقصى

هـ(366-)035المستنصرالحكمالخليفةولدهعهدفيولكن)29(،والصقالبةالموالي

فيويأتيالبربر،أوالعربمنسواء،والإدارةالجيشفيالرجالخيرةعلىاعتمد

بنغالبالقائدوكان.المصحفيعثمانبنجعفروالحاجبالمنصورالحاجبمقدمتهم

قلدهالذيوهو،المهمينالحكمرجالاتمنسالممدينةواليالناصريالرحمنعبد

واعتمد()39(.السيفين)ذاوسماهسيوفهذخائرمنمذهبينسيفينالحكمالخليفة

للممالكالمستمرالجهادمواصلةمنمكنهممامتينإدارينظامعلىالمنصورالحاجب

السهر،ودائم،والحذرالحزمبمواصلةوصفولذاداثما،عليهاوالانتصارالإسبانية

و(.4البلاد)أحواللمراقبة

الفتنةعصرخلالالسياسيالأندلساضطرابضوءعلىالاداريالنظامواضطرب

عاصمةلقرطبةتبعتهممنحلفيالمدنولاةوأصبح،معروفهوكماهـ،993-422

هذاوفي.الطوائفعصرقاموبذلكمنطقتهفيوحاكموالكلواستقل،الخلافة

الطوائفممالكمنمملكةكلإنبلموحد،)دارينظامالأندلسفييتوفىلمالعصر

وأالعمالمنمجموعةولديه،الإمارةقاعدةفيالمقيمالأميرفهناك،الادارينظامهالها

السيطرةضمانأجلومن،لامارتهالتابعةوالحصونالمدنلإدارةيعينهمالذينالولاة

أمامبعضهاالإماراتهذهلحرجنظرا،الطائفيةالامارةأنحاءجميععلىالعسكرية

)59(.الشمالفيالإسبانبةالممالكوأمأم،بعض

)خوانهمإلىالمهمةوالحصونالمدن)دارةيمهدونالطوائفملوكأننرىلذا

سيدهمراقبةعنالعاملوبعدأولاالزعامةحبولكن.المخلصينأعوانهمدمالىوأبنائهم

.403ص،ا،ندليالتاريخ،الحجي()19

045.ص2،!،الإسلامدولة،عنأن()29

236.ص،الحجيتحقيق،المقتبس،جانابن()39

74.75-ص8؟،ص،ا،علام(عمال،الخطيبابن)49(

701.ص،لاشبيليةوالاجتماعيالياليالتاريخعبود،بنإمحمد()59
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الحالهوكما،الطوائفعصرفياسيادهمعلىالعمالنمردظاهرةلناوضحتثانيا،

.)69(وغيرهابطليوسومملكةسرقسطهومملكة)سبيليةومملكةغرناطةمملكةفي

قائدلهاوعين،المغربعدوةفيمراكشتتبعمرابطيةولايةالأندلمىوأصبحت

،العامللقائدخاضحوناخرونقادهوللمدن،الأندلسأميرأوالعامالحاكموهوأعلى

الأولى.بالدرجةوالإداريةالعسكريةالنواحيعلىالإسرافهؤلاءومهمة

وقرطبةكرناطة:هيولاياتستإلىمقسمةالمرابطينأيامالأندلسوكانت

(.المرابطيالعصرانتهاءقبل-512Aعام)سقطتوسرقسطةومرسيةوبلنسيةراسبيلية

إلىيوسفبنعليعهدأوائلفيانتقلتثمالمرابطيةإمارهعاصمةقرطبةمدينةوكانت

)79(.أخرىمرةقرطبةإلىالعاصمةأعادعهدهأواخروفي،كرناطة

المرابطين،والقادةالأمراءعلىوقفا،الأندلعىفيالمحليةيةJالومناصبوكانت

والياللمتونيبكرأبيسمرينالأميرهؤلاءمقدمةفيوكان،الحكامأقرباءسيماولا

قرطبة،واليمزدليمحمدأبووالأميروسرقسطةبذسيةواليالحاجبنومحمد،)شبيلية

أساسعلىيقومالوالياختياروكان.)99(الشرقيةالجزائرواليبكربنوانوروالأمير

وكان.آخرمكانإلىينقلأويعزلالتقصيرمنشيئاأظهرو)ذا،وعلمهوعدالتهمكانته

الدولةلحاكمبالنسبةسواءأساسبا،أمرأبالناسوالرفقالسيرةبحسنوالتوصيةالتأكيد

)99(.المحليينوالحكامللولاةأمالمرابطية

الأندلسفيالموحديةالحكوهةقاعدةوكانت،موحديةولايةالأندلسوأصبحت

مدينةأولولأنها،الموحدينبطاعةنادتأندلسيةعدةUأولكانتلأنها،إسبيليةمدينة

يعقوبأباولدهأمرأيامهأواخرفيعليبنالمؤمنعبدأنإلا.الموحدونعليهأسيطر

الأندلسفيالموحديالحكمقاعدةهـلتخذهاقرطبةالىينتقلأن،إشبيليةوالييوسف

العهدطيلةللحكمقاعدةإشبيلبةرجعتقصيرةفترةوبعد.الأندلسوسطفيئقعلأنها

،العسكريالطابععليهايغلبللأندلىالمرابطيةالحكمنظمكانتوااذا(.)000الموحدي

272.ص،88ص"،ص،الطوائفدول،عنأنينظر،()69

415.ص،14صلأ،ص،المرابطينعصر،عان)79(

415.صأبضأ،()89

944.-كه8ص،الأندليالتارصخ،الحجي،ينظر()99

641.صى961،-618ص،الموحدينعصر،عنان)001(
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العهدفيالأندلسولايةوكانت.المدنيالطابعإلىأميلكانتالموحديةالنظمف!ن

وماردةوباجةويابرهسلبوتثمملالغربولاية:وهيولاياتعدةإلىتنقسمالموحدي

وجيان،وقرطبةهـاستجةوقرمونةوسذونةسريشوتثممل)شبيليةوولاية.وبلطيوس

وولاية.الخضراءوالجزيرةومالقةوالمريةوالمنكبأشواديوتشملغرناطةوولاية

علىوتشتملمرسيةوولاية.الشرقيةوالجزائرودانيةوشاطبةقسطلونةوتشملبلنسية

الموحديالخليفةأبناءعادةالولاياتهذهحكميتولىوكان.وأويلولة)151(ولورقةلةنت

الأغلبعلىللأندلسالعامالحاكممنصبيتولىوكان.وأصهارهأقرباؤهأووإخوته

يعقوبأباالسيدالخليفةأبناءمنتولاهامنأولوكان،إخوتهأوالخليفةأبناءمنواحد

حكومتهاأندلسيةولايةلكلوكانهـ.351عامفيوذلكالمؤمنعبدبنيوسف

عداالجبايةوصاحبوالكاتبالوزير،الموحديالواليجانبإلىتضمالتيالمحلية

)201(.الدينيةالمناصب

ولاياتثلاثسملت،الأندلسمنالجنوبيالطرففيالواقعةغرناطةومملكة

،المشرقنيالمريةلايةJJ،غرناطةالعاصمةوفيهاالوسطفيغرناطةولاية:كبيرة

ابنيخبرناكماالمملكةهذهأقاليمومجموع)30)(.والغربالجنوبفيمالقةوولاية

والولاةالعماللسلطةخاضعةالأقاليمهذهوكانت"ا".إقليماوثلاثونثلاثةالخطيب

المدينةقصبةمنةالولافيتخذون،رجالهثقاتمنالنصريالسلطانيختارهمالذين

أنفسهميفرضونوقوتهمنفوذهمبحكمكانواالولاةبعضولكن.لولايتهممقرا)قلعتها(

الطاعةيظهرواأنبعدمقاطعاتهمعلىالسلطانفيقرهمحكمهاويموارثونالأقاليمعلى

الحكممصيرتقريرفيكبيرأدوراالأقاليمحكأممنالكثيرولعب)308(.الأموالويؤدوا

هـ(107-)672الفقبهالثانيمحمدالسلطانحكمخلالحصلكما،العصرهذاخلال

هثلا*ك!ا(.

.641ص،الموحدينعصر،كان)101(

642.ص،المرحدينعصر،عنان-3!وص894tص،الأندليالتا!لخ،الحجىينظر،)201(

55.صالأندل!،نهاية،عنان-911-115صا،!،الإحاطة،الخطيبابن)301(

.28ص،البلردةاللمحة()14

84.ص،غرناطة،فرحات)301(

؟7.ص67،-كا!صينظر،وبعدها+56ص،البدرلةاللمحة،الخطبابن)!وا(
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الشرطة:نظام-4

أ-)38،الداخلالرحمنعبدالأميرعصرمنذالأندلسفيالشرطةولايةبدأت

عندماوذلئا؟المسارةمعركةفيالانتصاربحدعليهاليمانيةبخطرسعربعدماأهـ(72

بعدهومن،نعيمبنالرحمنعبدإلىإدارتهاوأسند)!ا(.قرطبةقصورنهبمنمنعهم

هوعبدةأبيأسرةمنالشرطةقيادةتولىمنوأول)801(.العقيليالدجنبنللحصين

اهأ)!ا(.08-)172هشامللأميرتولاهاحيث،عبدةأبيبنالغافرعبد

عنالسوقولايةبينمبزالذيهوه!)23-)602الأوسطالرحمنعبدوالأمير

الشهر،فيدينارأثلاثينلواليهاوقررفأفردها،المدينةبولايةالمسماةالشرطةأحكام

الخدماتعلىبشرفكانالمدينةصاحبأنويبدو.دينار)مائةالمدينةولوالي

جهازسلطةولستخدمالعليا،الشرطةولايةصلاحباتإلىاضافة،العاصمةفيالعامة

ولاية:قسمينإلىالشرطةولايةوقسمت)111(.المدنيةالتحقيقاتفيأيضاالشرطة

والضربالسلطانيةالمراتبأهلعلىالحكملصاحبهاوجعل)الكبرى(الملياالشرطة

كرسيالصاحبهاوجحل.الجاهأهلمنأقربائهمأيديوعلى،الطلاماتفيأيديهمعلى

.الصغرىالشرطةوولاية.أوامرهينفذونرجالعدةخدمتهوفي،الامارةداربباب

عامفيأنه،الرواياتبحضوأخبرتنا)112(.الناسعامةعلىالحكملصاحبهاوجعل

سعيدبنسعيدإلىأعطيتالتيالوسطىالشرطةولايةمنصباستحدثم039هـ/317

.113(حدير)ابن

)صاحبالعلياالشرطةولايةتولىهـ(3مو-)275اللهعبدالأميرعهدوفي

بناللهعبيدعثمانأبووكذلك،عبدةأبيبنمحمدبنأحمدالعباسأبو(المدينة

-)003الناصرالرحمنعبدالأميرعهدبدايةوفي)115(.عبدةأبيبنالغمرمحمد

251.ص،الداخلالرحمنعبد،الدوري)براهيم()17

355.ص2،بالشراء،الحلة،الآبارابن)801(

.61ص،2ب،البيان،عذاريابن901()

63.صالث!رطة")صاحبخلاف;011(

165.ص،ا-،لراساتبدر،-252-251ص،الحقدمة،خلدونابن)111(

73.صأورافا،ومجلة،ك!صالثرطةا،صاحب5،خلاف-251صأبضأ،)112(

202.ص2،بر،اليان،عذاريابنا()را

.146ص،اب،السيراءالحلة،الابارابن-!هاص،تار!غ،القوطيةابن;114(
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بنأحمدالعباسأبيالقائدالوزيرأولادفيالعلياالشرطةولايةحصرتهـ(033

أحمدحفيدهكذلكوتولاها،وعيسىاللهوعبدعباس:الثلاثةأولادهفتولاهامحمد،

)113(.عيسىابن

صاحبعنمستقلاكانالمدينةصاحبأنالهجريالرابمالقرنأحداثفيونجد

الوزبلرأنظرهـ:361عامأحداثفيحيانابنقالهبماذلكعلىونستدل،الشرطة

فيمانصربنأحمدوالسوقالشرطةصاحبمععثماذبنجعفربقرطبةالمدينةصاحب

-)035المستنصرالحكمأيامكذلكواستمربايثه،)،11(.المستنصرالخلمفةإليهعهد

)117(.والصغرىوالوسطىالعليا،للشرطةالثلاثةالأنواعهـ(366

تنفيذالىأحياناتصل،الأندلسفيواسعةصلاحياتالشرطةلصاحبوأعطيت

الخطةلهذهعبدونابنأشاروقدا(.)الخليفة()!االحاكمإلىالرجوعدونالإعدامحكم

ويبدوفيه)911(.تتوفرأنيجبالتيالجليلةالصفاتلناوذكر،الحاكمصاحبهاوسمى

فيبالتأخروصفمنالشرطةأمرتولىهنعمليأفوجد،نظريةكانتالصفاتهذهأن

ا"،2هـ()ه393عام)توفيالأمويالقرشيحمزةبنأحمدبنأميةأمثالوعلمهعقله

ذكرانبنمحمدبنوحسن،-Allعام)توفيالقيميقاسمبنيحيىبنومحمد

هـ()121(.451عام)توفي

خارجبأعمالكلفقدالشرطةصاحبأنالىتشيررواياتلديناووجدت

محرابتشييدفيكيرهمعساركنصربنأحمدالشرطةصاحبنرىفمثلآ،اخصاصه

المستنصر-الخليفةكلفهكماالمستنصر)122(.الحكمالخليفةعهدعلىالجامعالمسجد

وهدملضيقهاقرطبةبسوقالعالمىالمحجةبتوسيع،السوقولايةأعطاهأنبعد

البيان،عذارىابن-215ص021،ص701tص79،ص؟،ب،المق!ىحيالأ،ابنينظر،)115(

ا.و7-691ص،391ص،167ص،016-915ص،2ب،المغرب

.66ص،الحجيقح،المقتبس،حيانابن)116(

76.-72ص،أوراقومجلة،65ص،الرطةصاحب5،خلاف-95صأيفأ،()117

.54ص3،بر،البيان،عذاريابن)118(

11.ص،الحسبةفيأندلسيةرمائلثلاث)911(

266.رقمترجمة،تاريخ،الفرضيابن)012(

.)2011(رفمترجمة،)312(ترجمة،الصلة،بشكوالابن)121(

167.رقمترجمة،تاريخ،الفرضيابن)122(
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دارإلىقرطبةغربيمنالبردداربنقلكلفهوكذلك،التوسيعأجلمنالحوانيت

وشارك)كرا(.جيانكورةبقضاءأيضاوكلف.قرطبةطرفمنبالمصارةالتيالزوامل

عامخرجواحيثالجهادعملياتفيالمستنصرالحكمعصرفيأيضأالشرطةأصحاب

بعضفيالجيشقائدهوأحيانأالشرطةصاحبوكانالصائفة)124(.جيشك!رهـمع

الشرطةصاحبحالهوكما،المهامبعضرفيالخليفةيكلفهحيث،الأندلسيةالولايات

هـأعطى361عاموفي)؟12(.عثمانبنمحمدبنهشاموطرطوسةبلنسيةوقائدالعليا

)126(.القضاةقاضيأيضاوجعلهعامرأبيبنلمحمدالوسطىالثمرطةالحكمالخليفة

علىالأموالكتوزيعالبربأعمالوالسوقالشرطةلصاحبيعهدالحكمالخليفةوكان

.والمساكبن)127(الفقراء

الخليفةكلف036&عامففي،الدبلوماسيةالمهامبعضالشرطةصاحبومارس

يصحبأنوبلنسيةطرطوشةوقائدعثمانبنمحمدبنهشامالشرطةصاحبالحكم

الممالكمنعملهمنطقةلقربذلككانوربما،العاصمةإلىالوافدةالاسبانيةالوفود

.1(8)الأسبانية

تجمعكانتالمدينةوصاحبالشرطةصاحبوظيفةأنالنصوصبعضوتخبرنا

أبيبنلمحمدجمعتحيثالمؤيد،هشامالخليفةعهدفيأحياناواحدةوظيفةفي

بعضالشرطةخطةوتولى)013(.قرطبةمدينةفيالأمنزمنهفيعمالذيعامر)912(،

فيالشرطةتولىالذيحديربرأحمدبنسعيدأمثالالحجابةفترةفيوالفقهاءالعلماء

هـ()132(،382)عامالمتوفىأبانبناحمدوالأديبالمؤيد)131(.هشامعهدبداية

وغيرهم.

24

23

26

27

28

92

03

2ر

.71ص66،ص،الحجيتح،المقثبى،حيأنابن-167رقمترجمة،تارلخ،الفرضيابن(

216.ص،الحجيتعالمقتب!،،حيأنابن(

47.48-صأيضأ،(

247.ص2،ب،اليان،عذاريابن(

.77صالحقتب!،،حيانابن(

.07عالرطة،،اصاحب،خلات-21-02صالمقتش!،،حيانابن(

.88ص4،بر،نفح،المقري-266ص2،ب،البيان،عذاريابن(

.71-07صالثرطة،،)صاحب،خلاف-266ص2،بأيضا،(

.01رنمترجمة،تارلخ،الفرضيابن(

.6رتمترجمة،الصلة،بئكوالابن-31؟رتمترجحةأيضأ(
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والحاجبالمستشصرالحكمعصرفيالشرطةأصحابتراجمخلالمنونرى

وعسكريوعمرانيودبلوماسيإداريعملمنبأكثرقامالشرطةصاحبأنالمنصور،

حيانابنبتلقب)134(،التاريخيةالمصادربعضوذكرت)133(،الرئيسعملهجانبالى

إلا)135(.ليستشريفياأوفخريالقباكاناللقبهذاأنويبدو،الشرطةبصاحبالمؤرخ

لتعاقبنظراوالقتلللعزلالشرطةصاحبتعرضهـ،422-93!رالفتنةعهدوفي

منشرطةصاحبتعيينعلىيعملجديدخليفةكلكانوالذي،الفترةهذهفيالخلفاء

المدبنةحاكمهثامبنمحمدالخليفةصلبحيث،يقتلهوربماالسابقوعزلرجاله

محمدالخليفةأياموفي.9933U&--6)عامقرطبةعلىسيطرعندماعمربناللهعبد

منالغربيبالجانبالحكمحزمبنغالببنالرحمنعبدبنأحمدالفقيهتولىالمهدي

مناطقإلىمرطبةقسمواربماالفتنةخلفاءانعلىتدلالروايةهذهولعل1371(.مرطبة

الغربيالجانبفيالحوادثكئرةأنأو،سرطةصاحبمنهامنطقةكلعلىوعينوا

الأغنياءبيوتفيهتقعالذيهوالغربيالجانبلأنربماأو،التعيينلهذامدعاةكانت

)138(.حمايةإلىبحاجةفهي

أنه)الجالطي(الأمويمحمدبنقاسمبنلمحمدترجمتهفيبشكوالابنلناوذكر

يومالبربرومتله،عملهفيمحموداوكان،الحكمبنهشامللخليفةالشرطةأحكامتقلد

بناللهعبدالعالمالآخرالشرطةصاحبقتلواوكذلكهـ)93)(،304عامقرطبةدخولهم

.الغربالي()!ها()ابنحسين

تحديدنستطيعأندونبشكوالابنوذكرهمالفتنةعهدفيالثمرطةوليوممن

بنومحمدهـ()151(،418عام)توفييونسبنمحمد:الخطةهذهفيعملهموقت

133

134

531

136

713

831

913

1!هـ

141

.72ص،،الشرطةصاحص5،خلاف(

.201ص2،!،نفح،المقري-،32ص،الفهرصةيخر،اين(

مه.ص،المحققمفدمة2،!،المقبى،جانابن(

53+-34صر،جى،عذاريابن(

.86رممترجمةالصلة،بثكوالابن(

77.ع،أوراقمجلة-74صالث!رطة،1أصاحب،خلات(

0601.رقم،ترجمة-الصلة(

1277.رتمترجمة،التكملةالابار،ابن(

.9011رممترجمة،الصلة(
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محمدبنومحمد،)143(الحسينبنوأحمد.)411X'(42عامتوفيالخفارية()ابنيجى

.)كها(القبسيابراهيمابن

أمراءمنأميركلواعتمدبالاستقرار،الشرطةخطةاتسممتالطوائفعصروفي

ففي)30)(.المعروفةالأندلسيةالبيوتاتمنواختاروه،شرطةصاحبعلىالطوائف

اليهود.وأيضا،صنهاجةبربرالوظيفةهذهسغلزيريبنيأسرةعهدفيغرناطةمملكة

عام)توفيذكوانبنمحمدبنحسنالفقبهإلىجهرربنالوليدأبوعهدقرطبةوفي

هذافيأيضأوتولى)كها(.الجماعةقاضيإلىرفعثموالسوقالشرطةأحكامهـ(451

))147عاموفاتهخىوالسوقالسرطةأحكاممخلدبنالرحمنعبدالفقيهالعهد )437X.

الليثبنمحمدبكرأبوالوزلرالسوقخطةإلىمضافةالجهاورةعهدفيأيضاوتولاها

إمارةسقوطبعدالطوائفعهدفيالوظيفةهذهيمارساستمروالذي،حريشابن

فيقضايامجموعةعليهوعرضت457Xعامفيأعمالهيمارسنراهحيث،الجهاورة

لحلوغيرهموالقضاةالفقهاءيشاورالأمورعليهتختلفوعندما،قرطبةمدينة

.)801(الإشكال

عام)توفيمكيبنمحمدالفقيهالشرطةأحكامتولىعبادبنيمملكةوفي

)"14(.الجامعوأمانةوالأحباسالسوقمعلهوجمعتهـ(474

بنمحمدبنالرحمنعبدبأنالرواياتونزودنا،مرابطيةولايةالأندل!وأصبحت

أخذناواذاهـ)013(.315سنةوتوفيطويلةمدةبقرطبةالأحكامتولىمخلدبنأحمد

خدمواالذينمنوهو،الحسبةفيها052عام)توفيعبدونابنرسالةالاعتباربنظر

لولاةالتابعينوالعبيدالحشمطوائفمنعإلىتشبروالتي،يوسفبنعليبلاطفي

.2011رممترجمةأيضأ142(

127.رةمترجمةليضأ143(

1142.رقمترجمةليضأ14(

73.ص،،الشرطةاصاحب،خلاف؟14(

312.رفمترجمة،الصلة،بثكوالابنكها(

.307رقمترجمةليضأ،147(

بحدها.وما78ص،أوراقمجلة،،الأندلسفيالئمرطةصاحب5،خلاتينظر،148(

0121.رةمترجمةايضأ،914(

.746رقمترجمة،الصلة،بكوالابن015(
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لمطي،أولمتونيأوصنهاجيإلايتلثملاوأن-المرابطينسعاروهو-التلثممنالأمر

وأالشرطةصاحببالأمركلفوربما،عيةا):لأحوالالمرابطينمراقبةعلىيدلفهذا

)131(.السوقصاحب

الموحدية،الدولةفيالمهمةالإداريةالمناصبمنالسرطةصاحبمنصبوكان

ذوببمنرجالالمنصبهذايشغلوكانالأمور،اضطرابعندخاصةأهميتهوتبدو

الوزراء.أدأبرومنالدولةفيالرفيعةالمكانة

الأعيانهـإلى543عامعليبنالمؤمنعبدوجههاالتيالرسالةمنلناويبدو

هي:أمورخمسةفيتنحصروالتي،الأندلسفيوالمثميخة

مغارمأيةأخذعنالكفووجوب،الشرعيةالأحكامتطبيقفيالدقةالتزاموجوب

قبلتنفيذهأوبالاعدامالحدودموادفيالحكميجوزولا،الشريعةتبيحهالامكوسأو

هـلجب،الدولةأنحاءسائرفيومطأردتهاالخمورتحريمويجب،الخليفةإلىالرجوع

إلىالإسارةكلههذامنلنايتبينحق)132(،بدونبهاالتصرفوعدمالدولةأموالحماية

عدممنالرغمعلىوتحديدها،والسوقوالمدينةالشرطةصاحباختصاصاتبعض

الخليفةفعلكمابعدفيماالنهجهذاعلىالموحدينخلفاءساروقد.اسمهمورود

)133(.قرطبةواليأخيهالىموجهة561Xعامفيمشابهةرسالةب!صداريوسف

تصريففييعاونهوكان.للقاضيواسعةصلاحياتأعطيت،غرناطةمملكةوفي

)013(.الشرطةصاحبهوولعله،الأحكامبصاحبيعرفمساعدقاضالثانويةالقضايا

مسؤولأنهكما،عامةبصورةالسوقأمورعنالمسؤولالسوقصاحبأيضاهـلعاونه

فيوالشرطةالحسبةرجالأبرزومن)153(.المنكراتوملاحقة،الدينفروضتطبيقعن

عام)توفيالإسبيليالأنصاريفتحبنمحمدبكرأبوالقاضيغرناطةمملكة

(156-.))896X.الشرطة،متوليباسمغرناطةمملكةفييعرفالشرطةصاحبوكان

ويراقبونالشوارعيجوبونحراسيساعدهوكان.الليلوصاحبالمدينةوصاحب

433.-432ص،المرابطنعصر،عان)151(

104.-004ص،المرابطنعصر،عنان)152(

062.-961ص،الموحدينعمر،عنان)153(

.5ص،الأندلستضاةتارلخ،النباهي()154

201.-101ص،غرناطة،فرحات(,155

126.-125ص،الأندلصقضاةتارلخ،النباهي)156(
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وتصحبهمالسلاحيحملونكانواالذينالدرابينإسمعليهمأطلقوقد،الطرقات

.)7؟1(الكلاب

العسكرية:الثظم

والبحرية:الجيشفيهاوندرس

4-الجيش:

حملةأرسلم°71وهـ/1عامالأندرا،فتحخطةبتنفيذزيادبنطارقبدأعندما

الاستطلاعيةالقوةهذهوكانت،المعافريمالكبنطريفزرعةأبيبقيادةاستطلاعبة

)8؟ا(.فارسومئةراجلأربعمائةمنتتألف

منجيشرأسعلىزبادبنطأرقالقائدهـعبر711هـ/29عاممنرجبوفي

مقاتلالافبخصمةنصيربنموسىأنجدهمثم،رجلالافسبعةقوامهوالبربرالعرب

"و؟1(.السودانمنرجلسبعمئةألضاالحملةوضمتوالبربر،العربمن

جيشيرافقهالأندلسإلىنصيربنموسىعبرم712هـ/39عامرمضانوفي

العشائروبقية،اليمانيةالقبائلمنهؤلاءمعنذم،رجلألفعشرثمانيةقوامهعربي

رجألمنكبيرةأعدادأالحملةوضمت،القيروانفيموجودةكانتالتيالأخرىالعربية

الجيشأنهذاومعنى)ه16(.الدينورجالطالإداريينإلىإضافة،البارزينقريش

السودانيين.منوقليلوالبربرالعربمنيتألفالأندلسفتحبعمليةقامالذيالإسلامي

ودارت،م713-771هـ/49-29الأعوامخلالالأندلسوسطجنوبفنحت

إشبيليةأوقرطبةفتحبهاتمالتيالجانبيةوالمعاركالبرباطواديكمعركةعنيفةمعارك

شجاوزلافترةفيفتحهفتمالاسبانيالشمالماأ)161(،والوسطالجنوبمدنمنوغيرها

سيريخصفيمالديناالمتوفرةالنصوصاستعرضناهـوإذا39عاممنأسهرثمانية

!و.ص،!ناكر،تحافر)157(

254.ص،ا!،نفح،لمقريا)158(

563.-561صى4،جى،الكاملالأثير،ابن-7ص،مجوعةأنجار،مجهولينظر،)915(

.162ص،القع،ذنون)016(

،أ!،نفح،المقري-13عى2،بر،عذاريابن-3)صى،مجموعةأنجار،مجهول،بنظر)161(

277.ص
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الحصينةمعاقلهوأنصلحا،فتحقدمعظمهأنلنايتبينالاسبأنيالشمالفيالجيش

قاومتالبحرعلىالواقعةالمدنبعضعداما،مقأومةدونللمسلمينأبوابهافتحت

فيرأيناهماعكس،العربيالحكمظلفيبسلاموعاسواالجزيةدفعوارتضوا،الفتح

بنموسىبقيحيث،نهمدفتحفيكبيرةطاقاتالفاتحونبذلحيثالأندلسجنوبي

قائدهمعيلتقيأنقبلالأندلسجنوليفيالمدنفتحيعيدأويفتحعاممنأكثرنصير

.162()طليطلةقىبربادبنطارق

الوادينهرسماليالواقعةبالأراضيحددتوالتيالاسبانيالسممالأراضيأنكما

حكمظلفيبسلاموالعيشالجزيهبدفعأهلهاورضيصلحأفتحتفقدالكبير)163(،

فوزعت،بالحربفضحتأي،عنوةأرضفتعتبرالجنوبيةالأراضيأمابينا،كماالعرب

فيالمسلمينسكنيخصفيماأما1(0ادبتمليكهاسجلاتلهموأعطيتالمحاربينعلى

والبربرالعرب"وكان:بقولهالمقريأشارفقد،الصلحأرض،الإسبانيالشمالأراضي

أنهمهذاويعني،)163(،قاطنينونزلوهبهحطوااستحسنوهبموضعمنهمقوممركلما

ويبدو،الزراعةفيهاوزاولوا،بالسكانمأهولةغيرتعدالتيالمناطقفيخاصةاستقروا

)،،1(.الدولةإلىالعشريؤدونكانواانهم

عثدما،الأندلس)دارةأمرفيالجيشهـتدخل138-59الولاةعصربدايةومنذ

أيوبمكانهوولواهـ،79عامموسىبنالحزيزعبدالأندلسواليبقتلالجندقادةقام

الرحمنعبدبنبالحرفاستبدلطويلا،بالولايةينعملمالذي)167(.اللخميحبيبابن

بهقامعملوأول،رجلأربعمئةومحهقرطبةإلىوصلالذيم!اهـ(-)79الثقفي

)168(.الوطأةسديدةسياسةمعهمواتبعالجندمنالمعتدينومطاردةالجيشإصلا!

)صلاحفياهتصامهمع،الأندلسإلىوالييأتيكلماالأتباعاصطحابعمليةأنهـلبدو

الأندلسفيالمسلمينبقاءلأن،الولاةعصرخلالثابتةخطةاصبحتالجيشئمؤون

.98ص،لأعلىاالثغر،الامرالي)162(

625.ص،ندلس119فجر،مؤنى)163(

.113ص،الوزيررحلةاالغساني-802-702ص،الثربفيةالرسالةنصينظر،)164(

276.ص،ا!،نفحا()65

628.ص،ا"ندلسافجر،مؤذ،()166

.24ص2،ب،الان،عذاريابن)167(

.73صا،بر،الإسلامدولة،عنان)168(
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وأ،السمالفيالإسبانمنللأعداءمقارعتهومدىالجيشقوةعلىمتوقفأكان

الولاية.داخلفيالمتمردين

القبائل)مدادعلىقائمنظاميغيرجيثىوهو-بالجيشالاهتمامأصبحوبذلك

الأعحالاولىمنرجالهوتنظيم-الجهادعندبالرجالالواليحكومةوالبربريةالعربية

ولايتهفيالغافقيالرحمنعبداهتماممثلافنرى،الأندلسواليبهايقومالتيالمهمة

البربرفرسانمنمختارةقويةفرقاوأنشأ،وتنظيمهب!صلاحهوعني،بالجيشالمانية

الأراضيعبرالجيشقيادةمنمكنهماوهذا"ه16(.العربضباطمننخبةب!سراف

114A-.عامالحعروفهالشهداءبلاطموقعةفكانتالفرنسية

الذينالولاةأن،الولاةعصرخلالملاحظتهايمكنالتيالأخرىالأمورومن

منتخباجيثىمعهميصطحبونأهـ،14عامالشهداءبلاطمعركةبعدالأندلسحكموا

ثانيا.الإسبأنيالشمالفيالتمردحركاتولإخمادأولأ،حكمهملتعزيزأفريقياجندمن

الأماكنوهي،المجندةالكورقيامهي،الولاةعصرفيبرزتالتيالأخرىوالظاهرة

دورابلجالواليلعبأنبعد(،القشيريبثربنبلج)جيشالشاميالجيشفيهاوزعالتي

ضراربنحسامالخطارابيالواليعهدوفي،المحروفةالأندلسولايةاحداثفيكبيرا

)017(،عسكريةخدمةيؤدواأنمقابلالكورفيالشاميالجندفرقهه127-)125الكلبي

متشابهةبهاينزلونالتيالكورتكونأنعلىالتوزيعهذافيالخطارأبوالواليحرصوقد

لبعثرةالواليهذامنمحاولةذلكولعل،المشرقمنمنهاجاءواالتيللاماكنكبيرحدإلى

فيحمصأهلفأنزلا".)71واحدةبمنطفةوجودهمفييكمنخطرهمرأىأنبعدطاقاتهم

أنزلهممصروأهل،مالقةأنزلهمالأردن-,Y,،غرناطةأنزلهمدمشقوأهل،إسبيليةمدينة

تلككلةتجبيانقبيلةكلعلىوفرض،جيانانزلهمقنسرينوأهل،)تدمير(مرسية

حكومةوتعهدت"172(.الماللبيتوالزيادةمنهاعطاءهاوتأخذفيها،نزلتالتيالناحية

)173(.الإقليمشؤونأوشؤونهمفيالتدخلبعدمالولاية

فيأنفسهمزجواالثغورجيوشقادةأن،الولاةعصرفيكذلكيلاحظوما

.85صا،%،الإسلامدولةعنالأ،)916(

.95ص،اب،لراساتبدر،)017(

125.ص،الحربيةالدولة،يضون)171(

-45ص،ناربخ،الفوطيةابن-62-61ص،ا!السبراء،الحلة،الآبارابن،بنظر)172(

.1!هص،ا!،الإحاطة،الخطبابن-181صالمحطار؟الروض،الحصيري

512.-511ص،اث!ص،الأندل!ىفجر،مؤض)173(
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بنالرحمنعبدفنرى.الأعداءخطرلصدطافاتهميصرفواأنبدل،الداخليةالخلافات

والتقىالقشيريبلججيشضدبجيثمهيشاركالأندلسثغورأقصىأربونةعاهلعلقمة

منعلقمةبنالرحمنعبدواستطاع،ولبهإقليممن(طورهبر)أقوةموتعفيالجيشان

منالكبيرالعددالرحمنعبدخسرولكن،التالياليومفيموتهإلىأدىممابلجإصابة

)175(.المجاهدينخيرةأربونةقاعدةبذلكفخسرت،جيشه

تمردأربونةعاملأنإلاالخطار،أبيالواليعهدفيقاعدتهالىأريونةواليرجع

قاعدةففقدت،مقتلهإلىأدىمما138A-(-)912الفهرييوسفالواليعلىثانيةمرة

عا!استرجعتهاالتيالفرنسيةالقواتلهجماتعرضةوأصبحت،الثصجاعواليهاأربونة

.X()176أ4ا

جيثىبإنث!اءالداخلالأولالأميرفبدأهـ،316-138الامارةعصرفيالجيشأما

وبلغت،الطوائفسائرمنوالمرتزقةالمتطوعةلهوحشدحكمهتثبيتفيعليهيعتمد

والبربرالمواليمنيتكونالذيالخاصالحرسعداهذا،مقاتلألفمائةنحوقواته

الريبةبعينينظرالداخلولدأألف)177(.أربعيننحومواتهبلغتوقد،الصقالبةوالرقيق

قادهاالتيأسهرهاعربيةثوراتضدهقامتأنبعدألويتهمفأسقطالعربيالجندإلى

أحدمشورةعلىبناءالبربرعلىالأولىبالدرجةالداخلواعتمد)178(.مغيثبنالعلاء

الداخل.جيشفيانخرطواالذينالعدوةبربرمنإليهوفدمناستقبالوأحسن،أقربائه

كانواالذينالصقالبةبعنصراستعانكماأعداءه)"17(،بهايضربالتيالحديديةيدهفكانوا

للدولةالعمياءالطاعةوعلىوالقتالالفروسيةأعمالعلىويدربونبالماليشترون

لها)018(.والإخلاص

ابن-!ه-141ص،مجموعةأخبار،مجهول-!اص،فتوح،الحكمعبدابنينظر،)174(

3.صر2،بر،البيان،عذاري

287.ص،الأندل!فجر،مؤنس)175(

الثغر،الامرائي-26ص3،!،نفح،المقري-38ص2،!،البيان،عذاريابنينظر،)176(

.914ص،الأعلى

.02صا،!،الإسلامدولة،عنان-ر6ص4،!،37ص3،!،نفح،المقريينظر،)177(

.36ص،ضلروا،كيمالحميرا()178

.21ص،الأندليالأدبتارلخ،عباس)حان-06ص،ا!،المغربسعيد،ابن)917(

الداخل،الرحمنعبدعصر،الدوريإبراهيم-وثلاص،ا!)سبانيا،مسلميتارلخ،وزي).)018(

025.ص
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إلاالجهاد،لمعاركوهيأه،بالجيثراهتمأهـقد08-172هشامالأميركانوإذا

أسرىافتدىكماالصصهداء،لأسرأرزاقاالجندديوانفيرتبنفسهالوقتفيأنه

الحكمالأميرنرىولكنالعدو)181(.قبضةفيأحدمنهمعهدهفييبقولمالمسلمين

وفي،الخاصالحرسوأئثحأ،الجيشفيوالحشمالموالييستكثرهـ(كا!2-)018

والخصياذالرقيقمنالأكلبعلىالصقالبةهؤلاءوكان،الصقالبةجلبمنأكثرعهده

أطفالابهميؤتىوكانوغيرها،الدانوبنهروحوضالفرنجبلادمنبهميؤتىالذين

وتولوا،والإدارةالفروسيةأعمالعلىبدربونثم،إسلاميةتربيةهـلربونالجنسينمن

فرقةللحكموكان)2!ا(.الافخمسةزهاءالحكمعهدفيعددهموبلغ،مهمةمناصب

فيأبلواوقد،هس!اموالدهعنورثهمأرلونةفيءمنمعظمهمالخاصةالحرسمن

الصافناتالجيادمنفرسألفاللحكموكانت.البلاءأحسنالربضيومعنهالدفاع

)ك!ا(.الجيدينالعرفاءمنجماعةعليهاويشرفالقصر،تجاهالنهرساطىءعلىمرتبطة

ثورةفشلبعدوخاصةالنظاميالجيشمنفرقاأسسالحكمالأميرأنهذاومعنى

لنفسهفكون،بعرشهتطيجكادتوالتي،ضدهالفقهاءبهاقامهـالتي202عامالربض

لعجمةالخرسأيضاوسموا،الصقالبةباسمعرفواالخاصالحرسمنفرقة

خاصاحرسأوجعلهموالصقالبةالمواليإكثارمنالأندلسأمراءواستمر.ألسنتهم)184(

الافثلاثة،مملوكالافخمسةمئلاالأوسطالرحمنعبدالأميراصطفىفقد،لهم

القصرأبوابعلىرجلوألفا،الرصيففوقالقصربابإزاءبرابطونفارس

مرتالتيالصعبةالظروفننيجةوذلكالجيشبتقويةمحمدالأميرواهتم)؟18(.المختلفة

مختلففييحشدونالذينالفرسانعددعنالأرقاموتلقي،عهدهفيالأندلسبها

،عهدهفيالأندلسيالجيشقوةمدىعلىضوءا،الصوائفلغزواتوالمدنالكور

)926(موتاكرنا)559(،وباغه،0018()وقبره،0022()وجيان)0092(،غرناطةفكوره

،7026()ورية،0967()وشذونة،)185(ومرمونة،!)0012وأستجة)092(لجزيرةوا

مرطبةأما)002(،وتدمبر،)3014(ومورور،)5!(البلوطوفحص)342(وسريش

922.ص،ا%،الإسلامدولة،عنان-012ص،مجموعةأنجار،مجهول)181(

915.ص،اب،نفحالمقركلا،-128ص6،!،الكامل،الأثيرابن)182(

97.ص2،!،الان،عذاريابن-912ص،مجموعةأنجار،مجهول)183(

04.صالعكربة،،)العبئةالسامرائي-77ص4،!،العبر،خلدونابن)!لأا(

277.صأ،ب،الاسلامدولة،عنان)185(
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لأهلخلافأالتطوعبطريقأبناؤهاويحشدلقدراتها،قياسأالرقمتختارفكانتالعاصمة

يجريالذينالمستنفرينالفرسانبفرقتسمىالفرقهذهوكانت.الأخرىالنواحي

الثغور،أهلعلىاعتداءحركةالعدومنبدرتكلماأو،الصوائفأوقاتاستنفارهم

جيشحجممدىندركوبذلك.اللهسيلفيالمتطوعينحشودالفرقهذهالىويضاف

العدوأرضإلىالجيشيقوددائماالأميرهذاكانوالذي،الفترةهذهخلالالأندلس

.)186(اسهرستةمناكثرفيهاوبمكث

إلىينتمونمشهورينعسكريينقادةعلىاعتمدتأنهاالإمارةعصرفيويلاحظ

نفسهالدورولهمأولا،الداخليةالفتنقمعفيكبيردورلهمفكان،معروفةاندلسيةاسر

إخمادفيرجالهااستهر،عبدةأبيابنأسرةفمثلا.ثانيأالإسبانيةالممالكمحاربةفي

الأندلىعجتالتيهـ(003-)275اللهعبدالأميرعهدفيوبخاصةالتمردحركات

بنعمرحركةأسهرهامنكانالتيالحركاتلهذهرجالهافتصدى،المتمردينبحركات

أبيمحمدبنأحمدالعباسأبوالأسرةهذهفيواستهر،حجاجبنرإبراهيمحفمون

نخبةعلىالأولىبالدرجةالقائدهذااعتمدفقد.وعيسىعباسوأولادهالوزيرعبدة

جيشهمجموعمن،حروبهفيعليهميعتمدفارسثلاثمئةعددهميبلغرجألهمنمختارة

خمسةجيشهعددبلغحتىالعبيدوابتاعالثغور،أهلوسجعانالرجالفيهاستكثرالذي

الم!ثماة)187(.عدافارسالاف

فيالنصرأفىادهأوأحرز،الإسبانيةالممالكمجاهدةفيالأسرةهذهاستهرتكما

أبيالوزيرأمثالالجهادمعاركفيرجالهابع!واستسهد)188(،المعاركمنكثير

هجومصدفيبارزدورلهاكانكما.918()عبدةأبيبنمحمدبنأحمدالعباس

-)8الرحمنعبدبنمحمدالأميرأيامفي245^.-عامالأندلسعلىالنورمان

.هـ-'"1(273

واشتهرالاسبانيةالممالكضدالجهادبحروباستهرتأيضأالروميمغيثوأسرة

.311حمه،ا!،الإصلامدولة،عنان-111ص2،!،عذاريابنينظر،)186(

.912ص3،بر،المقتبس،حيانابن-801-701ص،تاريخ،القوطبةابنينظر،)187(

-99-89ص2،!،البيان،عذاريابن-032-931ص!،،الحقتبس،جانابنينظر،)188(

.55صء،بر،الأدبنهاية،النويري

.22ص،الأعلىالثغر.السامرأهلي-136-135ص3،!المقتب!،،حيانابنبنظر،)918(

116.صالأندل!،عننصوص،العنري-803ص2،برالمقتب!،،حيانابنينظر،)091(
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الحكمالأميرعهدفيوبخاصةمغيثبنالواحدعبدبنالكريمعبدالقائدرجالهامن

)191(.الملكعبدالقائدوأخيه،الرحمنعبدوالأمير

الثغور،مناطقفيوبخاصةومولدةعربيةأسرعلىالإمارةحكومةاعتمدتكما

ئجيببنيأسرةأمثالأراضيها،منالقريبةالإسبانيةالممالكمجاهدةمهمةوكلفتها

الثغرمنطقةفيالمولدةقسيبنيوأسرةعمروسوبنيالطويلبنيوأسرةالعربية

الأوسط.الثغرمنطقةفيالبربريةالنونذيبنيوأسرةالبربريةسالمبنيوأسرة،الأعلى

قرطبةحكومةوبينوبينهاأولاالأسرهذهبينمتثمابكةعلاقاتوجودمنالرغموعلى

مشرفدورلهاكانالإمارةعصرفيوبخاصةالأسرهذهأنإلابالعداء،أحياناوصفت

قواتمعبالاشتراكوأحيانآبمفردها،أحيانالهاالمجاورةالاسبانيةالممالكمجاهدةفي

)291(.الشمالإلىالزاحفةقرطبة

إلىبنفسهيخرجأحيانأالأندلسيالأميرأنالإمارهعصرفيأيضايلاحظومما

درأو،الأسبانيةالممالكتأديبأجلمنالصوائفحملاتفيالإسبانيالشمال

معالجيشقيادهفيعهدهولييرسلأيضأوأحيانا،الأندلسيةالأراضيعلىاعتدائها

هذهوسميتالنافاربلادهـإلى311عامخرجالناصرالأميرفمثلا.قواتهخيرةصحبة

وحصونمدنأهمدمرأنبعدأسهر،أربعةبعدقرطبةإلىورجع،بنبلونةبغزوةالغزوة

وافتتحليونمملكةروهـإلى5عامبنفسهسارالأوسطالرحمنعبدوالأميرالنافار)391(.

المنذرإبنهالأوسطالرحمنعبدالأميرهـأرسل233عاموفيحصونها"الو)(.منالكثير

الأمر.لهذاالأمثلةعثراتوهناك)؟91(،هناكالنصروأحرزأيضا،ليونمملكةإلى

وقدهـ.422-316الخلافةعصرفيمستمرةنفسها،العامةالمظاهرهذهوبقيت

وسياجالدولةعمادأصبحالذيبالجيشاهتمامههـ(035-)003الناصرالخليفةبدأ

وضدالتمردحركاتضدالكفاحأضناهالذيالجيشإصلاحعلىفسهر،المللش

منواستكثر،والمغربالأندلسأنحاءسائرمنالجندلهوحشد،الإسبانيةالممالك

الامرائي،-91ص،أعمال،الخطيبابن-82-81ص2،!،البيان،عذاريابنينظر،)191(

102.ص،168ص،166ص!،الأعلىالثنر

بعدها.وها337ص،الأعلىالثنر،الاعرائي،ينظر)!ا(

918.ص2،بر،الان،عذاريابنينظر،)391(

.46ص22،!،الأدبنهاية،النولري-85ص2،!،البيان،عذاريابن)491(

31.ص7،!،الكاملالأئير،ابن)591(

393

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ودزبته،الجيشكفاءةالمستمرةوالغزواتالحروبصقلتوقد.والذخائرالأسلحة

توليعلىالخليفةإقداموكان،الحروبفيبأساوأشدهمالقادةأمهرمنبطائفةوأمدته

)،91(.الباهرةوالانتصاراتالحربيةالحماسةلعهدمجددأنجفسهالجيشقيادة

فيمرموقةمكانةوبؤأهمجيشهفيالصقالبةعلىيعتمدالناصرالخليفةواستمر

فيالأثرأسوأاتباعها،فيالناصرأسرفالتيالسياسةلهذهوكان.والقصرالجيش

الأسبابمنالأموروهذه.المعنويةالجيشقوىانحلالوفي،الحربالزعماءنفوس

ضدخاضهاالتيم327939/عامالخندقمعركةفيالناصرهزيمةإلىأدتالتي

لمالمعركةهذهوبعد)7"ا(.بأعجوبةأتباعهمنوقليلمنهانجاوالتي.ليونمملكة

الأعلىالثغرمنطقةفيالمتنفذةالأسربتزويدواكتفىالأعداء،محاربةإلىالناصريخرج

الممالكضدسنويأالجهادبواجبيقوموالكيوالرجالوالعتادبالمالالأوسطوالثغر

)!91(.المجاورةالإسبانية

وأعطاهم،الصقالبةعلىهـيعتمد366-035المستنصرالحكمالخليفةواستمر

الإسبانيةالممالكتحركاتيرافبنفسهالوقتفيوكان.المناصبوأهمالجيشقيادة

)ووا".قرطبةحكومةمعوالسلمالمهادنةإلىالممالكهذههيلمنالرغمعلى،بدقة

كما،الاسبانيالشمالإلىبنفسهالجيوشأحيانايمودالحكمالخليفةكانهذاومع

الرحمن،عبدبنغالبالقائدإلىالجيشقيادةيعهدوأحياناهـ،332عامفيحصل

2(.0)المهمةبهذهسرقسطةأمراءالعربيةتجيببنيأسرةقادةيكلفاخروحينأ

قام،الأمورعلىالمنصورالحاجبسيطرهـوعندما993-366الحجابةفترةوفي

الجندومن،وصنهاجةزناتةمنوبخاصةالبربرمنجديدهفرقأفأنشأ،الجيشبتنظيم

بمالهقلوبهمواجتذب،السخيةالأمواللهموبذل،وقششالةوالنافارليونمنالاسبان

زعماءوأخرالبربر،رجالفقدم،القديمةالجيشأنظمةالمنصورالحاجبوغير.وعدله

وكانوا،مختلفةصفوففيالواحدةالقبيلةجندوفرق،مناصبهممنوأقصاهمالعرب

.446ص2،جى،الإسلامدولة،عنان)691(

435.ص3،!المفتب!،،حيانابنينظر،)791(

421.ص2،!،الإسلامدولة،عنان)891(

514;ص2،جى،الإسلامدولة،عنان)991( o 512c.

.241ص236tص2،ب،الان،عذاريابنينظر،)002(
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العربيةالقبائلبسحقبدأقدالناصرالخليفةكانواذا.واحدصففيينتظمونقبلمن

نهائيا)102(.المهمةكتلالمنصورالحاجبفإنقوتها،ولضعاف

هـ293عامتوفيولما،الآخرينوخصومه،الصقألبةتصفيةعلىعملأنهكما

وفرصان،وخمسمائةالافعشرةبهمحاربوالذين،عندهالمرتزقةالفرسانعددكان

إلىالمتكررةبغزوأتهالمنصورالحاجبواثشهرأيضأ)!2(.العددهذامنمقاربالثغور

علىفيهااعتمدالتيالغزواتهذهأسماءمنبالكثيرالرواياتوزودتنا،الإسبانيالشمال

أحدها"302(.فييهزملموالتي،المرتزقجيثمهقوة

صفوفمنإليهينضمبماالصوائفوقتيتضاعفالمرابطالجيشعددوكان

عددوكانألفا،وأربعينستةالصوائفبعضفيالفرسانعددبلغوقد،المتطوعة

الخيوليقتنيالمنصوروكانيزيد.أوألفالمائةببلغوقد،كذلكيتضاعفالمشاة

أريعةوحدهابلغتوقد،الأحمالودواب،الركوبومطاياالجهاد،فيلاسنخدامها

المنصوركانفقد،الحربعدةعنوأما.والأثقالالأمتحةلحملخصصتجملالاف

منوغيرهاالمجانيقمنوعدد،والدروعوالسهامالخياممنعظيمةبكمياتيحنفظ

يعرف،ذاكرتهلقوةكانأنه،بجيثعهالمنصورعلاقةعنيؤثرومماالحصار)ي!2(.الات

المعاركخلالمنهمامتازمماكثيرأالأقلعلىيعرفأو،بالإسمجندهمنكثيرا

ول(.انتصار)3كلعقبباستمرارمائدتهإلىويدعوهم،بالشجاعة

إلىانقسمواالذينالأندلسجندبينالصراعوقعهـ،422-993الفتنةفترةخلال

البريرلحقوقد.آخرجانبفيوالبربر،جانبفيالأندلسيون،متصارعينفريقين

عامعلبهاوسيطروافرطبةودخلواقواتهماستعادواأنهمالاكبير،اذىالفنرةهذهخلال

بالجندالفترةهذهبعفخلفاءاستمانةهيالفترةهذهفيأخرىظاهرةوهناكهـ.304

هذهأحداثفيكبيرادورألعبواالذين،الإسبانيالشمألنصارىمنالمرتزقة

)الفترة

531.ص2،بر،الاسلامدولة،عنان)102(

103.ص(286ص2،!،البيان،عذاريابن()202

بمدها.وما74صالأندل!،عننصوصى،الحذري)302(

571.ص2،!،الإصلامدولة،عنان-201-101ص99،ص،أعمال،الخطيبابن()24

572.ص2،بر،الإسلامدولة،عنان)502(

بحدها.اوم34ص،علاتات،الامرائي)602(
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دويلاتفهناك.متنازعةدويلاتإلىالأندلسفيهوتحولت،الطوائفعصرقامثم

فيهودوبنوقرطبةفيجهوروبنوإشبيليةفيعبادبنوأشهرهاومن،الأندلسيين

الصقالبة،ودويلات،والمريةبلنسيةفيوالعامريونالمريةفيحصماوبنو،سرقسطة

فيونبيلومرسيةالمريةنيوزهيرخيراندامارة،دانيةفيالعامريمجاهد)مارة

قرمونة،فيبرزالوبنو،غرناطةفيزيريبنووهمالبربر،دويلاتوهناك،طرطوشة

.2(ه)7طليطلةفيالنونذيوبنو،بطليموسفيالأفطسوبنورندةفييفرنوبنو

بنيمنعسكريةعناصرعلىاعتمدتمنهامجموعةكلبأنالدويلاتهذهامتازت

ويمدملكهيوسعأنيريدأميركللأن،داخليةحروبفيدخلتثمومن.جلدتها

وهناك.السياسيةبالح!يلأوبالقوةسواءالطوائفأمراءمنجيرانهحسابعلىسلطانه

الإسبانيةبالممالكالطوائفأمراءأكئراستعانةهيالعصرهذافينراهاأخرىظاهرة

أجلمنليسالآخر،البعضعلىبعضهمتعينلكيالمرتزقةفرقالهمترسلكانتالتي

بلدفيالعربيالصفوحدةتمزيقعلىالعملأجلمنبل،ساميهدفتحقبق

الفارسالكمبيادوريقدمهاكانالتيالخدماتيعرفوكلنا.نجحوا)وقدالأندلس

بلنسيةعلىوسيطرالطوائفملوكبعضعلىاستأسدحتىسرقسطةلبلاطالقشتالي

بسقوطالعصرهذاالأحداثوتوجت)ي!2(.الممالكمنجاورهاوماف!مادافيهاوعاث

والخذها،الإسبانيقشتالةملكالسادسالفونسوقواتهـبأيدي487عامطليطلة

بالإخوهفاستنجدوا،التوسعالإسبأنيخطرالطوائفأمراءأدركحينها،لدولتهعاصمة

دولةبينالمشتركالجهاددوربدأحيث947»عامالزلاقةمعركةفكانتالمرابطين

معركتانقامتحيثهـ(483-)947الإسبانيةالممالكضدالطوائفوملوكالمرابطين

.021(481))عامالييطحصومعركة947&-عامالزلاقةمعركةهمامهمتان

المسلمينأميرقبلمنالطوائفأمراءعزلبعدمرابطيةولايةالأندلسرأصبحتثم

تأسيسفيالجيشعلىالمرابطيةالدولةاعتمدتوقد.المرابطيتاشفينبنيوسف

وفيثانيا،الاسبانيةالممالكضدالطوائفأمراءمعالمثشركالجهادوفيأولا،كيانها

وجودأساسالجهادكانولما.ثالثاالاسبانمجاهدةفيوالانفرادالطوائفملوكخلع

.55-52ص،هدمجا،كواالر،ينظر)702(

ها.بعدمأو96ص6تقاعلا،ئيامرلساا،ينظر)802(

بمدها.وعأ128ص،الحليةالجاة،عجيلكريم،ينظر()92

بعدها.وما017ص،علاقات،السامراني)021(
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مرابطي،فارسألفعحمرسبعةالأندلسفيرابطفقد،بالأندلسالمرابطيةالقوات

بغرناطة،كذلكفارسوألف،بقرطبةفارسوألف،الغربوقواعدبإسبيليةالافسبعة

القواعدمختلفعلىموزعةالباقيةالافوالأربعة،الأندلسفيفارسالافوأربعة

يتقاضىالأندلسفيالمرابطيالفارسوكان.الإسبانيةالممالكهجماتلردوالثغور

شجاعةمنهماظهرومن،فرسهوعلفالخاصةنفقتهكيرالشهر،فيدنانيرخمسة

)211(.بفوائدهبننفعموضعبولايةإليهعهدوتفوق

وحداتعنفعبارة،الأندلسداخلالمرابطيالجيشفيالأندلسأهلجندأما

ومالقةوغرناطةوقرطبةأشبيليةمثلإليها،تنتميالتيالمدناعلامتحمل،خاصة

الجيشفيكبيرسأنلهايكنلمالأندلسيةالقواتأنإلا.وغيرهاومرسيةوبلنسية

"212(.خاصةبصورةوقيادتهنفسهعلىيعتحدكانالذيالمرابطي

نحوتاشفينبنيوسفعهدفيبلغواالذينالفرسانالمرابطيالجيشعمادوكان

يوسفوأنثأ.وغيرهمالرماةمنالمشاةغيرهذا،القبائلمختلفمنفارسألفمئة

دربوا،مقاتلألفينحومنويتالفغانةمنالصحراءعببدمنالخاصالأسودحرسه

يرسفوأنشأ،الزلاقةمعركةفيحسنابلاءوأبلوا،ضاربةقوةغدواحتىتدريبأحسن

كما،الحشمباسمعرفتوجزولةولمطةزناتةفرسانمنخأصةكبيرةقوةتاسفينبن

،الإسلاماعتنقواالذينالمعاهدبنمنومعظمهم،الأسبانمنلحرسهخاصةفرقةأنشأ

المرابطي،الجيشفيك!بيرةفرقةغدتحتى،عليولدهعهدفيالفرقةهذهنمتوقد

(الرومالجندأبضأ)تسمىالفرقةهذهواستركتالربرتير،يسمىقشتالةفارسويقودها

)213(.عديدةمعاركفيالمرابطيالجيشمع

استركتالإسبانيةالممالكضدالمرابطيةالقواتخاضتهااليالجهادمعاركوفي

بنيمملكةلضدميربالأصلإفريقيهالىجاؤواالذين-هلالبنيعربمنعناصرمعها

قبلمنوظفتالقبائلهذهانالا،الفاطميةالدولةقبلمنمدفوعةالصنهاجيةمناد

فيوبخاصةمنهمالكثيراستسهدوقد)214(الجهادمعاركفيوالموحدينالمرابطين

042.-941ص،المرابطنعصر،عنان-بعدهاوما57ص،الموئيةالحلل)211(

941.ص،المرابطنعصر،عنان98،ص،القرطاسروض!,212(

،دادهولدمحمد،ينظر-286ص،علاقات،السامرائي-418ص،المرابطنعصر،عنان;213(

.012ص،المغربفيالملكمفهوم

السامرائي،-13صكاا!المبر،،خلدونابن-21ص2،!،الحلة،الآبارابن،ينظر)214(

بعدها.وما338ص،علاقات
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ليونمملكةضدالمرابطيالجيشفيهاانتصرهـالتي103عامإقليشمعركة

.)215(الاسبانية

إليهاينضمالأندلسفيادلهسبيلفيالجهادبواجبالمرابطيةالقواتتقوموعندما

فيكبيردورالمتطوعةلهؤلاءوكان،الناسعامةومنالعلماءمنالمتطوعةصفوف

)216(.المعاركبحمز

والذين،المرابطينقادةخيرةإلىتعهدالأندلسفيالمرابطيالجيعىقيادةكانت

الأندلسية،الجهادمعاركفياشتهرواوقد،المرابطيالبيتأفىادمنمعظمهمكان

بتفقدعهدهوليأوالمرابطيالمسلمينأميريقومنفسهالوقتوفي.بعضهمواستشهد

بعضفيبنفسهيقودهاوأحياناأحوالها،منهـلصلحالأندلسفيالمرابطيةالقطعات

الشجعانرجالهاخيرةالمرابطيندولةففدتفقدالأمورهذهلكلونظراالجهاد.معارك

إلىأدتالتيالأسبابجملةمنوهذاالجهاد،بواجبقيامهاأثناءالأندلسبلدفي

.217(مبكرالمالدولةهذهأمرضعف

ولايةالأندلسأصبحت،الموحديندولةوقيام،المرابطيندولةسقوطوبعد

نرىولذا.الأندلسببلدالإسبانيةالممالكمجاهدةمهمةالموحدونوورث،موحدية

استعانتثمومن،الجيشإعدادفيأولامصمودةقبائلعلىتعئمدالموحديندولةأن

كانتوكذلك)218(.بالأندلسالجهادمعاركفياستخدموهاوالتيثانياهلالبنيبقبائل

ساثرفيوتثشركهامأ،جناحأبالأندل!الموحديبالجيشتؤلفالأندلسيةالقوات

القواتهذهوكانت،الإسبانيةالممالكضدالموحديةالجيوشقادتهاالتيالغزوات

عنالدفاعأجلمنادلهسبيلفيالجهادمعاركفيوتفانيهابعثجاعتهاتشتهرالأندلسية

،الإسبانقتالفيلخبرتهاالموحديةالجيوشطليعةفيتقاتلوكانت،الأندلسبلدها

يستمعونالموحدينالقادةأنكذلكونرىالنصر،إحرازفيسبباتكونماوكثيرا

.)921(العسكريةالأندلسيينالقادةمثورةإلىباستمرار

يهاA;اسهرمنوكان،الإسبانالمرتزقةمنعسكريةبفرقالموحدونواستعان

912.صأ،الأعلى)الثغرمؤن!4-01-9ص،الجماننظم،القطانابن)215(

08.2ص،علافات،الساهراني)216(

بحدها.وما023ص،علاتات،السامرائي،ينظر)217(

635.ص،الموحدينعصر،عنايأ)218(

636.ص،الموحدينعصر،عان)921(
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زز(.الربرتير)بنعلي

العسكرية،أحوالهالتفقدالأندلسإلىباسنمراريعبرونالموحدونالخلفاءوكان

بعضهموقاد،طارقجبلمنطقةفيالفنحمدبنةمثلفيهاجديدةعسكريةقواعدبنواوقد

قادةهمالموحديالبيتأفرادوكان،أولادهأحدإلىبقيادتهاعهدأوالجهاديةالحملات

الموحديالمنصورالخليفةقيادةراينافقدءالأندلسفيالمرابطالموحديالجيش

الخليفةواشترك)ا!ز(.قشتالةمملكةعلىفيهاانتصرالذيx.195عامالأركلمعركة

المسلمونفاندحر،قشتالةمملكةهـضده96عامالعقابمعركةفيالناصرالموحدي

)ززز(.معروفهوكمافيها

لهايكنلملو،الإسبانهجماتأمامالطويلةالفترةهذهغرناطةمملكةتصمدولم

مقتصربقاءهاأنترىالتياللهسبيلفيالمتطوعةجموعتساندهأولا،قويمنظمجيش

الئحصيناتجودة:علىتحتمدالنصريالجيث!هذاوقوة.ثانياللسلاححملهاعلى

أبراجوبخاصةوالقلاعوالحصونالأبراجمنتتألفالتيغرناطةمملكةفيالنصرية

)كهـمز(.للمراقبةابرا!وهيالطلائع

وأ،الحاكمةالأسرةأفرادإلىبقيادتهيعهدأوللحيشقائدآالنصريالسلطانكان

المملكة،بقاءعليهبتوقفالذيالجيشبهذاالسلاطينعنيوقد،الدولةرجالاتأشهر

.)224(مصالحهيرعىديوانالهوأنشأوا

المغاربةالمجاهدينمنوتتألف:الغزاةمشيخةتوجدالنصريالجيشوبجانب

ولهاالجهاد،حروبفيلمساعدتهاغرناطةمملكةإلىالمرينيةالدولةأرسلتهمالذين

معاركفيمشزثدورالمشبخةلهذهوكان،الغزاةبشيخيسمىمرينبنيمنرئيس

بنيسلاطينمعالداخليةالخلافاتفيانفسهمزجواهذاومع(،")بالأندلسالجهاد

مملكةعلىالإسبانيالضغطاشتدادوبعدالنصريالعصرأواخروفيالأحمر)226(.

()022

1()22

;2)22

()223

()224

()225

;6)22

.391ص2،بر،الحلةالابار،ابن-69ص،الجماننظم،القطانابن

بعدها.اومث!6صى،علاتات،رميلةأبو-ه94ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي،ينظر

بحدها.وماكلأ5ص،علانات،رميلةأبو

125.ص113،صا،بر،الاحاطة،الخطيبابن

.87ص،كرناطة،فرحات

-38ص،16ص2،جى،الإحاطة،الخطيبابن-771ص7،%المبر،،خلدونابن،ينظر

.701صالأندل!،نهاية،عنان-385ص4،ب،نفح،المقري

غرناطة.سلاطينعنكلامهعندالغزاةشيخيذكرحيث،البلريةاللمحة،الخطيبابن،ينظر
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مستقلةسبهوهيالخاصتنظيمهالهاصغيرةفىقانشاءإلىالجندرؤساءعمدغرناطة

العهدأواخروفي.)227(الدماربهوتلحقالعدومعسكراتتباغت،النظاميالجيثىعن

المدنفكانت،الإسبانوعند،غرناطةمملكةفيالبارودسلاحظهرأيضاالنصري

عنالدفاعمجالفيالحربميادينالمدفعيةدخلتكما،كبيرهكمياتمنهتختزن

)هعهـ(المدن

الأنديهر:ثطايعسكرتالنبب

هبئةعلىالممتدةأنهارهاوديانمنوأفأدوا59A-(-)29الأتدلسالمسلمونفتح

مندولتهملحمايةدفاعيةخطوطامنهاوجعلوا،والغربالشرقبينمستعرضةخطوط

بالثغروسموهأولدفاعياخطاالأبرونهرواديمنفاتخذوا.الإسبانيةالدولأخطار

الأوسطبالثغروسموهثانيادفاعياخطاالتاجةنهرواديمناتخذواكما،الأعلى

بعدوبخاصةالظهور،فيالأندلسيةالثغورأشقالأعلىالثغركانومد.ى)!2والأدنى

الثغرفظهر،الإسبانيالشمالفتحإتماممنزيادبنوطارقنصيربنموسىانتهاء

)59-الولاةعصرفيالثغرهذاوأمتدفرنسا،بلادوهيالعدولأرضمجاورأالأعلى

38I)_?الأوسطالثغراناأم)023(.بالأندلسثغرأقصىتعتبرالتيأربونةمدينةإلى

وبدايةإسبانيامنالغربيالشمالالركنمنالإسبانيةالممالكقيامبعدظهرفقدوالأدنى

بدأوبذلك.الإمارةعصربدايةعندوبخاصةالأندلسأراضيحسابعلىتوسعها

ثغراالمسلميننظرفيالأندلساعتبرتولهذاوالإسبانالمسلمينبينالمستمرالصراع

تجندأنعليهاالوضعهذافرضولفد،والمرابطةللجهادوأرضاالإسلاميةللدولة

بادىءالأندلسفييكنلمولماالاستحداد)1ء(.أهبةعلىليكونواالصغرمنذأبناءها

تمدالأندلسسكنتالتيوالبربريةالعربيةالقبائلكانتفقدبذاتهقائمنظاميجيشالأمر

الحكمالأميرأيامإلىالعسكريالنظامهذااستمروقدللجهاد.اللازمةبالجيوشالدولة

بعدوبخاصةالنظاميالجيشمنفرمايؤسسأنالأميرهذارأىفقد،602(-)018

فكون،بعرسهتطيحكأدتوالتيالفقهاء،بهاقأمالتي202Xعامالرلضحركةفثمل

55.صى،طةغرنا،تفرحا!ز()7

9.وص،غرناطة،فرحات!ز()8

(.4)هاث!59ص،الأندلسجغرافية،البكري)922(

183.صى،البلدانتقويم023()

.04صالعسكربة،،أالتحبنة،الامراني231()

004
http://www.al-maktabeh.com



لحجمةالخرسايضاوسموا،الصمالبةباسمعرفواالخاصالحرسمنفرقةلنفسه

ألسمتهم)2ء(.

لهاكانالإسبانيالشمالإلىقىطبةمنخرجتالتيالعسكريةالحملاتمعظمإن

للخروجالبلادأنحاءجميعفييعلنالعامالنفيرفكان.والسيرالتجمعفيخاصنظام

وفي.العاصمةإلىمتجهينالأندلسولاياتمختلفمنالجنودفيتوافدالجهاد،إلى

)ساحةيسمىشسحمكانفيالكبيرالحشدهذايعسكركانقرطبةشرقيفيمنطقة

يخرجالجودشمليكتملأنوبعد()233(.السرادقفحصأوالحشدساحةأوالعرض

هـلستعرضجندهمعفيعسكروالتكبيرالهتافوسطقصرهمنالأمويالأميرإليهم

وجنودهالخلي!فةأوالأميركانالرحيلوقبل.الحملةقائدويعين،المختلفةأسلحتهم

الجيث!يخرجثمبالنصر،الدعاءيتبعها،بقرطبةالجامعالمسجدفيعامةصلاةيقيمون

الثغرروأمراءقوادإليهينضممحيرهوخلال.لهالمرسومةالجهةإلىوأعلامهبراياته

.234(العدو)لملاقاةالجميعيتقدمثم،وأتباعهمبجيوسهمالمدنوعمالالأندلسية

الإسبانية،الممالكإلىالثغورمناطقمنالجيشفيهابسيرالتيالمنطقةكانتولما

العدوأخبارلمعرفةاستطلاعيةفرقةالجيشيتقدمأنالعادةمنفكان،وعرةجبليةمنطقة

الرجالالمهمةلهذههـلختار؟الوعرةالجيالبينالصحيحةوالممراتالمسالكومعرفة

الجبالهذهوسطالجيشلسيرالصالحةالمسالكلتهيعةواخلاصهمبأمانتهمالموثوق

الجيشأن،الإسبانيالشمالإلىالعسكريةالعملياتسيرخلالصادفوقد-الوعرة

أفرادهمنكبيرعددوماتعناء،كبيرفأصابهالطريقضلحملاته)حدىفيالأندلسي

أهـ،5ء(.78عامفيوذلك

العدو-لقائهمأثناءالأندلسفيالمسلمينأنالعسكرلةالعملياتسيرومنهـلبدو

علىتحفزهممعينة)علاميةشحاراتيرددون.الجهادحروبفيالمسلمينعادةوعلى

سعاريرددونكانواالأندلسمسلميأنالرواياتبعضفتذكر.الجهادفيالاستبسصال

ويولولونيتصأيحونوكانوا(،)ياسنئياجو()36سعاربرددونالإسبانبينما!محمد()يا

.11-7ص)سبايخا،فيالصقالبة،العبادي-277ص4!!،العبر،خلدونابنينظر،;232(

.3!هص،المسلينقاهـلخ،صالم-43ص،الحجيقح،المقتبمى،جانابن)233(

.04صا،السكريةالتعبثةا،السامرائي)234(

144.ص6،بر،الكامل،الأثيرابن)235(

29.ص9،العدد،البينةمجلةوالجهاد،،الحربلحياة)صور؟الحبادي)236(
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السيدأتباعأحديعقوبهوالقديسهذاوسنتياجو)237(.المسلمينقلوبليضعفوا

لتعزيز)سبانياغربيشمالأقصىفيوجودهالإسباناخترعالذي،السلامعيلهالمسيح

شتمدينةهيبسرعةنمتمدينةالمزارهذاحولوقامت،المسلمينضدمقاومتهم

يفكروعندما.الإسبانيةالمزاراتأسهرمنالمزارهذاوغدا)!كر(،المقدسةياقب

وقدكر(.)9الدينيةالحماسةوتتملكهالوطنيةبالعزةينبضقلبهف!نسنتياجوفيالإسباني

خلالهاأوالمعركةفبلالحينرأيسنتياجورأىبأنه)سبانيقائداوملكمنكثرأقسم

فيالمسلمينقتألعلىمعاونتهمفييأخذثم،براقبسيفوملوحأأبيضجواداممتطيا

.)02(المسلمينقاتلإسمعليهأطلقواولهذاالنصر،لهميكتبحتىالمعركة

العدو،لقاءعندالأندلسيالجيشتعبئةعنجيدةبمعلوماتالرواياتزودتناوقد

تليهمثم،المهرةالرماةوخلفهم،الطوالورماحهمبدروعهمالرجالةيتقدمحيث

أقساممنقسمكلبهايتمسكالتيالعسكريةالتعبئةالرواياتهذهوصفتكما.الخيالة

وضحتوقد.241()المعركةوقوعقبلفرديةمبارزاتوجودالىوأسارت،الجيشهذا

موحدية.وولايةمرابطيةولايةالاندلسأصبحتعندماالأندلسيةالعسكريةالتعبئةصور

الجندالجيشفيتقدم،خماسينظامعلىيقومالمرابطينعندالمعركةترتيبكان

الجناحين.فيويرتبون،والرماةالقسيوحملةالخفيفةالفرسانووحداتالمشاة

وكانتعمومأ،المعركةتحسمالتيوهي،الثقيلةالفرسانوحداتمنالقلبويتكون

المكلف،قائدهأو-للجيشمصاحباكان)ذا-المسلمينأميريقودهاالمؤخرةقوأت

المقاتلةالقواتمنقسملكلوكان،الخاصةالحرسوقوىالجندصفوةمنوتتألف

معركةفيتاسفينبنيوسفالمسلمينأمرالنظامهذاطبقوقد)242(.الخاصقائده

بنالم!وكلوعليهاوميمنةعباد،بنالمعتمدوعليهامقدمةإلىالجيشففسم.الزلاقة

أمأ.الأندلساهلسائروعليهاومؤخرةالأندل!شرقىأهلوعليهاوميسرة،الأفطس

الليلقضىوقد.243(اللقاء)عندجهةكلمنتخرجمتفرقةكمائنفيفجعلهمالحرابطون

177.ص2،!،اليانعذاريما،ابن)237(

115.صالمحطار،الروض،الحميري)238(

61.صوأرضهاهشحجهاإسبانيةلودر،)923(

.41ص6،الحسكرية،التحبنة،الامراني)024(

بحدها.ومأ331ص،الملركسراج،الطرطوشي()241

941.-418ص،ال!رابطينععر،عان(

.47ص،الحوثيةالحلل)رول(
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بهيشعرأندونقواتهمواضعغيرأنهحتىاحئمالطلكلالعدةويحدالصفوفيرتبكله

منالأندل!يةالقواتوهاجمتالبرهان!بقيادةالإسبانطلائعتقدهتوعندماأحد)مم!7(.

نأإلا)؟صإ.عليهوالقضاءالمرابطيالجيشلمهاجمةتتفرغلكيعليهاالقضاءأجل

عائشة،بنداودبقيادةمرابطيةبةواتبإمدادهالأندلسيالجيشأنقذتاسفينبنيوسف

تطويلعلىتاثعفينبنيوسفوعملبكر)كص(،أبيبنسيربقيادةبأخرىوأردفها

الإسبافيةالجيوشتركتوبالفعل.مواقعهمتركعلىالإسبانإجبارأجلمنالمعركة

الخلفمنالإسبانمعسكرالمرابطيناميرفباغت،الأندلسJAIقواتوتتبعتمواقعها

لإنقاذالتراجعإلىالأسبانيةالقواتفاضطرتالنار،فيهوأضرمعليهواسترلى

الهجومإلىالفرارمنانقلبحتىبذلكيعلمالأندلسJAIجيشكادوما.معسكرها

والقواتالأندلسيةالقواتبينفأصبحرا،الخلفمنالإسبانعلىوأطبق

الرعبألقتأخرىعسكريةبخطط،الخطةهذهالمعركةبطلوأردف)247(.المرابطية

المسلحينالسودانالمشاةمنفرقتاشفينبنيوسفنظمفقد،الاسبانصفوففي

وولتبركابهافجمحتبسهامهمالإسبانخيولطعنواوالذيناللمط)248(،ودرقبالسهام

استعملكما.)924(ركبتيهإحدىفيوطعنهالسادسالفونسوبعضهمتتبعكماالأدبار،

لهاكانالتيالطبولواستحمل،الإسبانخيول!أرعبتالتيالجمالتاسفينبنيوسف

)023(.الفرسانفرائصلهوترتعد،الأرضلهتهتزمرعبدوكط

أحرزالتيالمعركةهذهفيالمرابطيةالعسكريةالخططمحظمطبقأنههذاومحنى

هـ.947عامقشتالةمملكةعلىالمبينالنصرالمسلمونبها

ديوانيسمىالأول،ديوانينإلىسؤونهوأوكل!بالجيشالموحديةالدولةواهتمت

جهازوهوالتمييز،ديوانوالثاني،الجيشبثمؤونيتعلقماكلعلىويشرفالعسكر

يعتزمعندماالموحديالخليفةوكان.الجيشمنومابعادهموالمتخاذلينالخصومتطهير

هذهمنيستمد،تينمللمنطقةفيابائهوتبور،الموحدينمهديقبربزيارةيقومالجهاد

4و.ص،القرطاصروض،زرعأبيابن(24)

.27ص،المرابطندولةميأممحمود،)245(

.29صالمعطار،الروض،الحميري-138ص4،بالبيالأ،،عذاريابن()246

.178ص،علاقات،الامرالي-69-و5ص،القرطاسروض،زرعأبيابن()247

367.ص2،ب،وفيات،خلكانابن)248(

138.ص4،بر،البيان،عذاريابن)924(

917.ص،علاقات،الامرائيك!()0
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التعبثةفيالمربعخطةالموحديةالجيوشواعتمدت)اء(.والتشجيعالبركةالزيارة

الأربعجهاتهامنيقف،المعركةبسيطفيمربعةدارةتصنع:وخلاصتهاالحسكرية

صفاوالحرابالدروقأصحابورائهمومن،الطوالالقنابأيديهمالرجالمنصف

هؤلاءوراءومنثالثا،صفابالحجارةالمملوءةالمخاليأصحابورائههمومنثانيأ،

تخصصالفرسانصفوفوكانت.الفرسانقوىترابطالمربعةوسطوفي.رابعاالرماة

تنطلقأنتستطيعسريعةمخاريجلهاوتفتح،المربعجوانبجميعفيمعينةأمكنةلها

.المشاةنجظامتخلأندودأالداخليةأماكنها-الىتعودثممنها

القواتتؤازرها،المجاهدةالمتطوعةقواتالأولطبالهجوميقومالمعركةوعند

النظامية،الجنودمواقفحتىيتقدموأنهؤلاء،يردأنالعدواستطاعف!ذا،الخفيفة

حملةمنالرماةواستقبله،يخترقلاالذيالحديديكالسدأمامهالحرابحملةوقف

الأولالصفيخترقأنالعدواستطاعهـاذا.والسهامالحجارةمنبسيلوالنبالالقسي

واذا.معاونتهمإلىالفرسانويبادر،والدروعالسيوفحملةاستقبلهالحرابحملةوهم

الجيشيقومفحندئذ،والجناحينالقلبعلىيتغلبأن،تقدمماكلبعدالعدواسبطاع

الاحتياطيوهيالمربعمنالرابعالضلعقواتوتتقدم،الأخيرةبالضربةالموحدي

القرةوهذه،بنفسهالخليفةويقودهاالخاصالحرسسيماولاالجندصفوةمنالمكون

ماكثيراالقوةهذهوكانت،الموحديةللقواتالنصرتحرزماكثيرا)الساقة(الاحتياطية

فحتصدى،الطويلةالحرابخلالهامنتبرز،الحديديةالسلاسلمننطاقداخلتمتنع

تنصبللقتالجيشهالموحديالخليفةيعبىءوعندمامنها)252(.الاقترابحالةفيللعدو

الضخمة،الحديديةبالسلاسلوتحاط،الأبيضالموحديالعلمفوقهايرفعحمراءقبةله

يحملونالذينالخاصالحرسبهاوبحف،الجيشرمؤخرةفيالقبةهذهتضربادةوع

إلىحاجةفيالمحركةخلالقواتهرأىمامتىالموحديالخليفةوكان.الطويلةالرماح

النصر.إحرازعلىبذلكويعاونها،فواتهأزرولدبنفسه)المؤخرة(الساقةيقودالعون

شنترين،نكبةفييوسفيعقوبلأبيحدثكماالخليفةفيهلكالكارثةتقعوقد

كأ(.)3العقابموقعةفيللناصرحدثكماالفرار،إلىيلجأأو

بدءوعندالرحيلعندتضربوكانت،الموحديالجيشفيالطبولواستعملت

8.63ص،الموحدينعصر،عنالأاينظر)251(

634.ص،الموحدينعصر،عنان،48صالأندل!،تارلخ،أشباخينظر،)252(

923.ص،القرطاسروضينظر،-636ص،الموحدينعصر،عنان)253(
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جموعهموتسمىأيضأ،التطوعنظامعلىالموحديالجيشواعتمد)4ء(.المعركة

.بالمطوعة)255(

اقتحامعلىومقدرتهاالحصار،فنفيتفوقهاالمرحديةالجيوشبهتمتازماوأهم

،بالمغربوالمهديةوهرانحصارحوادثفيبأرزةأمثلةلهمورأينا،المنيعةالمدن

نأالنظريلفتومما.بالأندلسوشلب(دانسأبي)قصرالقصروحصنطرشوحصار

الاتاستعملوابلالحصار،فيالقديمةالالاتاستعمالعلىيقتصروالمالموحدين

لبلةحصارفيفنراهم.الملتهبةالحديديةوالكراتالحجارهتقذف،قاذفةجديدة

يصحبهاوكان،الإسبانيةالقواتعلىوالحجارةالحديدتقلىفالاتاستخدموابالأندلس

كر(.كالرعد)6دوي

مجموعةوكل.مجامغأوأقساممنالنصريالجيشيتألف،غرناطةمملكةوفي

إلىتقسموالمجموعةتميزها،كبيرةرايةولهاأمير،لهامحاربفا3خمسةمنتتألف

حجمأأصغرعلمولهاقائد،لهامحاربألفمنتتألفوحدةوكل،وحداتخص

محاربمئتافرقةكلوقوام،فرقخس!إلىبدورهاتقسموحدةكل)نثم.الرايةمن

يتألفقسمكل،صغيرةأقمامخصةإلىتقسموالفرقة.الفرقةلواءيحملنقيبيقودها

إلىيتفرعوالقسم.مميزابندايحملعريفقسمكلرأسوعلىرجلا،أربعينمن

قطعةرمحهرأسفيويربطنظير،يرأسهاجنودثمانيةمنتتألفزمرأومجموعات

منتصلأوامروفقيجريالأقساملهذهالعسكريوالتحرك،العقدةتسمىقماش

كز(.)7الأدنىالىالأعلى

المناطقسكانمنالغالبفيكانواالذينالأدلاءمجموعةبالجيشويلتحق

داخلالعيونيبئونغرناطةسلاطينكانكماالبلاد.بمسالكالخبرةذويالحدودية

المكافاتهؤلاءعيونهمويمنحون،العسكريةوبخاصةأخبارهالمعرفةالاسبانيةالممالك

.258()والإسباناليهودالتجارمنيكونونماالغالبفيلأنهمالضرائبمنويعفونهم

كر(.)9الغزاةمشيخةوفرسانالنصريالجيشوأسلحةبملابسالرواياتبعضزودتناوقد

.115ص،الموشيةالحلل)234(

637.ص،الموحدينعمركاذ،)255(

064.ص،394ص،الموحدينعصر،كاذ)256(

.!-19ص،غرناطة،فرحات)257(

.19مر،أيضأ)258(

223.صا،بر،نفح،المقري-2رص،البدريةاللمحة،الخطيبابن)925(
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عمقفيالسريعةالغاراتهيالنصريةالقواتتعتمدهاالتيالهجومخطةوكانت

الفرسانحافظالنظاميةالمعاركوفي.النظاميبالجيشاللقاءتجنبمعالعدوأرض

العدوحولوالدورانوالفرالكرطريقةفاعتمدوا،التقليديةالأساليبعلىالمغاربة

.02(فيه)الضعفنقاطومباكتة

لبرت:ا

ف!ن،الأندلسوبلادالمغربعدوةبينفاصلاطارقجبلمضيقكانلما

الفتحوحملات،مالكبنطريفزرعةأبوقادهاالتيالأولىالاستطلاعيةالحملات

الأندلس،والىمنالجيوشتعاقبثمومننصير،بنوموسىزيادبنطارققادهاالتي

ولم،وعتادهموخيولهمالمجاهدينلنقلكبيرةاساطيلإلىتحتاجالأمورهذهكلفإن

مراكبعلىولا2(،)"سبتةحاكميوليانمراكبعلىالمهمةهذهأداءفيالأمريقتصر

.(الأندل!)262إلىتختلفكانتالتيالرومتجار

إمرةتحتكانتالتيالعربيةالأساطيلعلىشيءكلوقبلالأولالاعتمادكانبل

هداحولمطولةدراساتقدمتوقد.)263(المغربيالساحلطولعلىنصيربنموسى

)264(.رايهأبدىوكل،للسفنقلادبنطارق)حراقوحولالأمر

8؟اهـ-59عصرالولاةوبدأهـ(39-)الأندلىفتحالمسلمونأكملوعندما

المحيطالبحرعلىتشرف،طويلةأندلسيةسواحلعلىالمسلمينجيوشأطلت

هجوملأيعرضةيجعلهامما،المتوسطالبحروعلى،بسكايوخليج)الأطلسي(

وجدوهاالتيالقديمةالصناعةدورعلىالمسلموناعتمدولذا.معاديأوروبيبحري

خدماتمناستفادواكما،الخضراءوالجزيرةواسبيليةودانيةوطركونةطرطوشةفي

)5،2(.الأندلسفيموجودأزالولاذلكفكان،السفنلبناءاللازمةوالحديدالخشب

نأمفادهفتحها،بعدالأندلسفيصناعتهاأوالسفنوجودتوفرإلىيشيرخبرولدينا

.49ص،كرناطة،فرحات-271ص،المقدمة،خلدونابنينظر،)026(

238.ص،ا%،نفح،المقري-6ص،مجموعةأخبار،مجهول)261(

.8ص،ا%،البيان،عذاريابن)262(

.17ص،دراسات،العبادي)263(

الفن،داحراقالخطبةبينفلادبناطارق،السامراثي-62ص،ا،ندلىالتأرلخ،الحجي)264(

7791.عأمجامحيةافاقمجلة

.124ص،115ص201"صالمعطار،الروض،الحميريينظر،)265(
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.)266(مثة"ستة)فريقيةإلىمنهابالسفنوندمالأندل!"دخلثراحيلبنعياش

صنعذلكواليهاورفضالأندل!،إلىالعبورالقشيريبشيربنبلجأرادوعندما

منفيهاماوأخذواالخضراء،بالجزيرةالصناعةدارفهاجموا،أتباعهركبهاقوارببلج

الأندلس،إلىالعبورعمليةفياستخدمهاذلكوبعد،إليهبهافرجعواوالسلاحالمراكب

-)267(معروفهوكما

عامأربونةمدينةاسترجاعالفرنجةجيوشقررتعندما،لولاةاعصروخلال

o12،الأنباءهذهوصلتفلماالمشهور،القائدعلقمةبنالرحمنعبدعاملهاوكانهـ

بنعامربقيدةلنجدتهابحرياجيشاأرسلالسلوليالحجاجبنعقبةالأندلسواليإلى

والقبائلالبثمكنسقبائللوجودنظراالبحرطريقعنالجيشهذاوقدم)268(.الليث

الجيشعلىخطرأأوحائلاتكونوالتيالبرتاتجبالطولعلىالأخرىالجبلية

هاجموهالجيثرهذابقدومالفرنجةجيشعرففلما.)926(فرنساإلىالذاهبالأندلسي

وقدسفنهمركبواالاخروالبعض،أربونةإلىالمسلمينبحضوانهزمالقائدوقتلوابغتة

الأسطولأنمنالرغموعلى.027("منهمالكثيروأصابواالفرنجةمراكببعضتعقبتهم

فمن،الإمارةعصرفيبهالاهتمامظهرحيثالعصر،هذافيقويأيكنلمالأندلسي

لفكالنجدةسفنإرسالهفيساهمتقدالبحريةوطركونةبرسلونةمدنأنالمؤكد

طلب9عندالمسلمونعندهايكمنكانالمدنهذهمثلأنعلمناإذاهذا،أربونةحصار

الغزو!)271(.فيالفرصة

أرلونةفيالمسلمينوضعخطورة138(-)912الفهرييوسفالواليوأدرك

المدينةلضبطالرحمنعبدابنهبقيادةجيشافأرسل،الفرنسيةالجيوشقبلمنالمحاصرة

التيالديدةالمقاومهبسببوذلكمهمتهفيالجيشهذايوفقفلميليها)+2(.وما

يستخدموالمالمسلمينأنويبدوالبرتات)273(،جبالطرلعلىالإسبانيةالقبائلأبدتها

1401.رقم،تأريخ،الفرضيابن-742()رتم3لمح!ص،جذوة،الحميدي266(

.16ص،تارلخ،القوطيةابن267(

283.ص،الأندلىفجرمزن!،-148ص،المسلميننا!لخ،سالم-138ص،كزوات!شو،268(

.1كهص،الأعلىالثنر،الامراني926(

283.ص،الأندل!فجر،مؤن!-138ص،كزوات،!شو027(

126.صالممطار،الروضطالحيري271(

.015ص،المسلمينتاريخ،سالم272(

.14ص،غزوات!شر،273(
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امينامرسىتعتبرالتيماجلونمدينةعلىسيطرواالفرنسيينلأن،المرةهذهالبحر

عامالفرنسيينبيدأربونةسقطتوبعدهاإسبانيا)274(،منالقادمةالإسلاميةللسفن

.معروفهوكماأهـ،41

وعهدالخضراءالجزيرةبثغرالداخلاهتمهـ،316-138،الإمارةعصروفي

هذاأفرادواستهرمحمد(،بنمروانشرطة)واليالرحمنعبدبنالرماحسإلى)دارتها

بالأندلسالأمولوناعتمدكما)273(.الأمويينعهدعلىالأندلسيالأسطولبقيادةالبيت

المناطقفيوأنزلوهمالأمر،باديءفيالبحريةالأمورفيالقضاعييناليمنيينعلى

سميوقد،السواحلوحفظالبحرمنيليهمماحراسةإليهموعهدواالمثرقيةالساحلية

فيلهمقاعدةأهمبجانةوكانت(الأرضمنأعطيتهمأياليمن)أرشبالإقليمهذا

البيوتمنالأسودبنيبيتوكانبالبحريين)277(.أهلهالقبولذا،)الإقليمهذا

ضمنأسودبنسعيدووالدهخشخاشاسمظهروقد،بجانةمدبنةفيالمشهورةالبحرية

فيمانذكرهموسوف،الأولمحمدالأميرعهدفيالنورمانقاتلتالتيالأساطيلقادة

الساحلعلىاهـ(08-)الأولهشامالأميرعهدفيالبحريالنشاطوازداد.بعد

البحارةمنجماعاتبهاقامبحريةحملاتالنشاطهذاقواموكان،للأندلسالثرقي

أيضاالنشاطهذازادوقد)278(.القرببةوالجزرالثغوربعضفيهاهاجموا،والمجاهدين

الأولالحكمبان؟الرواياتبعضذكرتحيثهـ(602-)018الحكمالأميرعهدفي

.بحرينثماطمع<927(هـ)002أهـوعام82عامالشرقيةالجزائرإلىحملتينوجه

وعاماواهـ،وعاموأهـ،5عامفيوايطالياوسردينيةكورسيكاجزرهاجم

صوبوسارطركونةثغرمنأندلسياسطولخرج502Xعاموفيهـ)5!(.391

وأغرقالأندلسىالأسطولعليهفتغلب،فرنسىأسطوللهفتصدى،سردينيةجزيرة

عامصقليةجزيرةالأغالبةفنحولما!2(.)أخرىمراكبوأحرقوامنهمراكبثمانية

؟16.صأوروبا،فيالصلمون،طرخان;274(

.81ص،الأندلىعننصوص،الحذري)273(

.248ص،دراعات،البادي-38-37صالممطار،الروض،الحيري()276

.86ص،نصوص،الحذركط;277(

.157ص،6الثرقيةاالجزالر،السامرائي-266ص،ا!،الإصلامدولة،عنان;278(

301.صأوروبا،فيالملمون،طرخان()927

الحربية،اياساطيلالحدوكلهما،-153-ص،الخارجيةسياستهمالأكالبة،اصماعلمحمود)028(

76.ص

.191-091ص،رت،رشو()281
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وجه214A_عامففيفيها،الإسلاميةالقواتتهاجمالبيزنطيةالأساطيلبدأتهـ،212

إلىطرطوسةميناءمئخرجتبحريةحملةهـ(238-)602الأوسطالرحمنعبدالأمير

.(2B2)فيهاالاسلاميةالحاميةلتعزيزصقلية

رهاجم،الشرفيةوالجزائرطركونةثغرمنأندلسيأسطولخرجx.221عاموفي

متعاقبةأخرىلحملاتمقدمةالحملةهذهفكانتفيها،وأثخنحولهاومامرسيلية

الجزائرأنلناهـلبدر28(.إيطاليا)روسماليفرنساجنوبفيعربيةمراكز)قامةفيأفلحت

البحر(بثمؤونيتعلقفيماالأفلعلى،الإمارةحكومةمععهداعقدت)البليار(الصمرقية

عاممركبثلثمائةمنأسطولاسيرالأوسطالرحمنعيدالأميرانذلكعلىودليلنا

مراكبمنبهميمربمنراضرارهمالعهد،لنقضهمالشرميةالجزائرأهلهـإلى34

منرسالةقدومبدليلمنظمافتحاوليستئأديبيةحملةكانتأنهاهـلبدو)هـ28(.المسلمين

،السماحوبطلبونالأميرفيهايستعطفونعامفيالأميرإلىالجزائرأهل

لهم)3!2(.فاستجاب

ووسائلها،إمكانياتهافيمحدودهتزاللاكانتالأندلسيةالبحريةف!ن،هذاكلمع

الغربيةسيماولاسواحلهاجميعلحمايةالكافيةوالسفنوالمحارسالقواعدلديهاتكنفلم

فساداوعاثت922^-عامالنورمانأساطيلهاجمتهاعندماحمايتهاعنعجزتولهذامنها،

علىمرابطاالأندلسيالأسطولكانولما.)،28(إشبيليةمدينةوفي،الغربيةالسواحلفي

البرية،جيرشهاعلىالنورمانخطرصدفيالإمارةحكومةاعتمدتفقد،الشرقيالساحل

هـ2(.الحصاباث)7حربعلىالمدربةالأعلىالثغرمنبقواتواستعأنت

الاهتمامإلىأدىحيث،الأندلسعلىكبيرأثرالنورمانيالهجوملهذاوكان

كما،)288(اسبيليةسوربنيحيثفيها،التحصناتوبناءللاندلسالغربيةبالسواحل

2()!لأ

()283

)284(

()285

)286(

()287

;8)28

مؤن!،-ك!اص،اب،البيان،عذاريابن-238ص6،ب،الكامل،الأثيرابن

!وا.ص،المترسطالبحرحوضفيالملمون

كا26.صا،بر،الايلامدولة،عنان

.18صالأعلاآ،أعمال،الخطبابن-98ص،ابر،البيان،عذاركطابن،ينظر

.98ص2،ص،البيان،عذاريابن-4ص2،بر،المقتبى،حيانابن

سعيد،ابن-87ص2،%،البيان،عذاريابن-89ص،الأندلسعننصوص،المنري

.31ص،غارات،;.vمز-94ص،ا%،المغرب

273.ص،لأعلىاالثغر،نيالسامرا

.02ص،الروض،الحميري-112ص،الأندلىجغرافية،البكري
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هيالمهمةالنتيجةوكانتهـ2(،للجهاد)9مركزاوأصبحتالسواحلعلىالرباطاتأنشأوا

علىووسع،النفطوقواريربالآلاتوزودها،المراكبوإننب!اء،إضبيليةصناعةدارإنشاء

2(.)موالمدربينالبحررجال

وهاجمواأخرىمرةالنورمانعادهـ(273-)238الأولمحمدالأميرعهدوفي

بالسفنحرستقدالسواحلهذهفوجدواهـ،243عاممركبأ()62فيالأندل!ساحل

الجزيرةإلىسيرهمواصلواثميفلحوا،فلم)شبيليةنهراختراقوحاولوا،الحربية

توجهواثم،الافريقيالساحلفيفسادأعاثواثمفيها،الراياتمسجدواحرقواالخضراء

بحريةمعاركعدةفيالأندلسيةالقواتمعفاشتبكوا،للأندلسالشرقيالساحلصوب

الجنوبإلىرجعواثم،هناكالثشاءفصلوأمضوافرنسا،بلادإلىسارواثم،وبرية

هاجمتهاهذهالنورمانسفنرجوعوأثناء)امر(.للأندلسالشرقيالساحلبمحاذاة

وأحرقت(،")مراكبهممنمركبينوأسرت،سذونةمدينةعندالأندلسيةالأساطيل

شمالاالنورمانمراكبسارتثممر(.)3المسلمينمنجماعةواستشهد،اخرينمركبين

نفسهافتدىوالذي،ونقةبنغرسيةملكهاوأسرتالنافارعاصمةبنبلونةوهاجمت

سوأطىءقرب247Xعامالأميرهذاعهدفيثانيةمرةالنورمانظهرثم24(.)بالمال

البحرأمواجأنكما،الحرببةبالسفنحرستقدالسواحلهذهوجدوالكنهم،الأندلس

.592()بلادهمالىورجعوابشيءبظفرواولممركبا14لهمدمرت

الأندلسيينالمجاهدينمنجماعةقامهـ(003-)275اللهعبدالأميرعهدوفي

إلىولجأوا،الفرنسيالساحلونزلواهـ،276عامفيشخصاعشرينبحوالييقدرون

الثغورمن)خوانهمودعوابها،واستقرواالمجاورةالمناطقعلىسيطرواثم،كثيفةغابة

المغربحكوماتمنوالتأييدالعونطلبفيوأرسلوا،إليهمللقدومالبحرية

)928(

()02

()192

)292(

()392

()492

;5)92

بعدها.وما692ص،دراسات،الحبادي-14ص،غارات،مزنى

263.ص،دراساتالعبادجما،-88ص،تاريخاالقوطةابن

،عذاريبنl-803ص2،!،المفتمى،حيانابن-911ص،نصوص!،العذريينظر،

.174-173ص-العربيالمغربئاريخ،الخطبابن-79ص2،بر،اليان

54.ص22،بر،الأربنهاية،النويري

59.ص7،بر،الكامل،الأثيرابن

الثغر،الامرائي-911ص،نصوص،العذري-93ص2،ب،المقتبس،حيانابن

028.ص،الأعلى

.911ص،نصوص،الحذري-311ص2،بر،المقتبى،حيانابن
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قلعةأشهرهاوالحصونالمعاقلمنسلسلةلهمأنشأواالزمغمروعلى(.)،وروالأندلس

باسمالمسلمونالجغرافيونيسمهاوالتي،(72)طولونمدبنةسماليالواقعةفراكسنتيوم

مناطقعلىوسيطرتهـ،365عامإلىالدويلةهذهواستمرت.81912القلالجبلدويلة

ايطاليا)صكأ.وسماليوسويسرةفرنسامنمهمة

عصامبقيادةميورقةجزيرةهـإلى092عامبحريةقوةسيرالأميرهذاعهدوفي

هذهأصبحتوبذلكوفتحها،أيامافحاصرها،الجزيرةهذهبشؤونالخببر،الخولاني

))003-2ه9الخولانيمعصاأمرهاوتولىللأندلستابعةجديدةولايةالجزائر )003A--

هوجومعبالتحاونالبيزنطيالامبراطورأننرنبهـ،422-003الخلافةعصروفي

برافهاجموهاهـ،331عامالقلالجبلقلعةاسترجاعحاولوا،وبروفانس)يطالياملك

الانسحابعلىهوجوأجبرتإيطاليامملكةفيالداخليةالاضطراباتأنإلاوبحرأ،

فيها)103(.المسلمينومهادنة

ومعهرماحسبنمحمدبقيادةكبيراأندلسيأأسطولاأنالعذريروايةمنويفهم

عامفيإفرنجةسواحلوغزاالمريةثغرمنخرجأسيدبنوسهلالرحمنعبدبنغالب

هذهأنويعتقد.ى)20السواحلتلكعنبعيدابهقذفتهوجاءعاصفةأنإلاهـ،331

جبلقاعدةمحاونةإلىتهدفكانت،الأندلميالأسطولبهاقامالتيالبحريةالعمليات

وبينبالأندلسالناصرحكومةبينطويلةوسفاراتمراسلاتجرتوقد)303(.القلال

فإنحالأيةعلى.القاعدةهذهأمرحولالمقدسةالرومانيةالدولة)مبراطوراكبرأوتو

)"3(.دبلوماسيةمثكلةلحصولاc-&344سنةلى1استمرالسفارةهذهأمر

263.ص،لأعلىالثغرا،السامرائي،ينظر)692(

313.ص،ا،ندلسيالتارلخ،الحجي)792(

.273ص،ا!،البلدانممجم،الحموي-ا85ص،الأرضصورة،حوتلابن)892(

بعدها-وما425صا،!،الأسلامدولة،عنان-بحدهاوما802ص،غزواترينو،ينظر،)992(

227-702:Andalussian,p,ت!EI-Haj.

.162صالثمرمية،،)الجزاثرالسامرالى-14ص4،برالعبر،،خلدونابن)03(

271.ص،دراسات،العبادي)103(

.81ص،نور()32

272.ص،دراسات،المبادكط()303

415.ص2،بر،الاسلامدولة،عنان-بعدماومارو8ص،كزواترينو،)403(
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أيةولاعلاقةأيةلهاليستحكومتهبأنالأوروبيللسفيرالناصرالخليفةوبين

قرطبةخلافةأعطتوبذلكأعمالها.تبعةتتحمللاوأنها،القلالجبلعلىسلطة

3(.)؟هالمشكلةهذهلعلاجالمناسبةالسبلاختيارفيالحريةمطلقالألمانيةللسلطات

-03الشرقيةالجزائرحكمالخولاني-عصامبناللهعبدتولىالناصرالخليفةعهدوفي

ومن،الفترةهذهخلالالشرقيةالجزائر)مارةتولواعمالاهناكأنويبدوهـ)ك!3(.035

عثمانبنجعفروكذلكهـ(،343عامغريقأ)ماتالناصرمولىرشيق،أشهرهم

هـ)!،(.333عامالجزائرأمرتولىالذيالمصحفي

المهمةالبحريةالقاعدةلتكونالمريةمدينةهـبتأسيسكهـ3عامالناصرالخليفةوأمر

ونظم)803(.ياقوتيقولكماالثمرقبابيوبجانةهيوأصبحت،الأندلسسرقفي

الأندلس:مدنفيالصناعةدورمنكبيراعددافأنشأالبحريةسؤونالناصرالخليفة

وغيرها)903(.وشلبمالقة-الخضراءالجزيرة-طرطوشة-المرية

الفاطميالمهديمحاولاتبإحباطالخلافةعصرفيالأندلسيالأسطولونجح

الاستيلاءمنالأمويالأسطولتمكنثمهـ،103عامحفصونبنعمرحركةودعم

هذاوكرر.طنجةمدينةوكذلكرهـ،91عامسبتةهـومدينة314سنةمليلةمدينةعلى

عاموفي333Xعامفيمراتعدةالمغربعدوةبلادعلىالبحريهجومهالأسطول

-345(()031.

الاحتفاظالأولى:نأحيتينعلىأكدفقد366X-035الحكمالخليفةعهدوفي

.النورمانديالخطرصدوالثانية،طارقجبلمضيقعلىالأندلسبسيطرة

الحكمالخليفةهـضد361عأم(الأدارسةبقايا)منكنونبنالحسنتمردوعندما

الأساطيلبهلحقتئم،طلمسبنالقاسمبنمحمدوزيرهبقيادةالجبوشاليهسير

القواتأحرزتالبدايةوفي.رماحسبنالرحمنعبدالبحرقائدبقيادةالأندلسية

2.!وص،لأعلىاالثنر،السامرانى503()

.14ص4،!،العبر،خلدونابن;603(

-257صا،!الميراء،الحلة-(16)رتمترجمة13صىا،بر،التكملةالابار،ابنينظر،)703(

.)154(رقمترجمة116ص،ا!،والمكملةالذيل،المرأكشيالملكعبدابن

.911ص5،!،البلدانمحجم)803(

.57-56ص،المريةمدينةتارلخ،الفضلأبوينظر،)903(

.63ص،المريةمديةناربخ،الفضلأبو-73ص،لراسات،المباديينظر،)031(
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بنمحمدالقائدالوزيروقتل362Xعامبهالحقتالهزيمةأنإلاالنصر،الأندلسية

غالبالقائدالونيلربقيادةالمغربإلىالثغورقواتفأرسللذلكالحكمفاستاء،القاسم

الرحمنعبدطنجةفيالمرابطأسطولهقائدإلىكتثمهـ،362عام،الرحمنعبدابن

غالب.القائدأمرةتحتالدخولالقوادمنوغيرهموقيصر،سعدومعاونيهرماحرابن

ساحلإلىفرجعشديدةعاصفةهبتالخضراءالجزيرةمنبجيوسهغالبأبحروعندما

الوقتوفي،المغربعدوةإلىبالأسطولهالفائدفعبرالجوتحسنأياموبعدالجزيرة

الأسطولمعيتعاونكيأصيلاإلىطنجةمنبأسطولهرماحسابنالبحرقائداتجهنفسه

الخليفةامتدحوقد،غالبالأعلىالقائدمنقريبأيكونولكي،هناكالمرابطالأندلسي

عامكنونبنالحسنحركةفشلتالمشتركةالجيوشوبتعاون.الخطةهذهالحكم

)311(.طارقجبلمضيقعلىسيطرتهاتفرضالأندلسواستمرتهـ،363

فيفسادأفعاثواهـ،335عامالأندلىالنورمانهاجمالمسشنصرالحكمعهدوفي

تمكنوبمدهاالكثير.فيهاقتلالطرفينبينبحريةمعاركودارث،دانسأبيقصرمنطقة

معظمه،فحطمسلبواديمصبعندالنورمانديبالأسطولاللحاقمن)سبيليةأسطول

وعام036Xعامفيالأخرىالنورمانديةالغاراتأما.)313(المسلمينأسرىواسترد

الأسطوليقظةبفضلالأندلسيةالشواطىءإلىالنزولتستطعلمأنهاهـفيبدو361

الفرنجةهـاستردك!3سنةوفي)313(.بسهولةسملهايبددأناستطاعالذيالأندلسي

.13141(القلال)جبلفراكسنتيومحصن

هـوجاء035935-الناصرالخليفةمولىالموفقأمرهافتولىالثرقيةالجزائرأما

المنصورالحاجبمولىمقاتلثمهـ(938-)935الحكمالخليفةمولىكوثربعدهمن

3(.هـ)؟ا938-304

الأندلسيالأمويالحكمتثبيتفيواستخدمه،بالأسطولالمنصورالحاجباهتم

والتيالمغربإلىالأندلسيةالقواتنقلالأسطولاهذافبواسطة،المغربعدوةفي

بنفلريماالمغربيالزعيمحركةوعلىهـ،375عامكنونبنالحسنحركةعلىقضت

بحدها.وما927ص،دراعات،الحبادي-!ص2،بر،البيان،عذاريابنينظر،)311(

923.ص2،!،البيان،عذاريابن)312(

286.ص،دراسات،الحبادي-314ص4،بر،الحبر،خلدونابن-923ص2،برابضأ،)313(

.503-34ص،دراسات،العبادي)314(

.163ص،"لشرقيةا"الجزانر،الامرائي)315(
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الحربيةللعملياتالرئيسيةالبحريةالقاعدةهيسبتةمدينةوكانتهـ.938عامعطية

.316()والسلاحبالرجالوتزويدهابئحصينهاالمنصوراهتمفقد،المغربفيالأندلسية

ساحلعلىحملانهفيالأسطولوحداتبعضالمنصورالحاجبواستخدم

علىحملتهقيالأطلسيالمحيطفيجنودهمنالمشاةنقلوفي،374»عامقطلونية

هـعاموفيياقب)317".شنتمدينةدمرتالتيالحملةهـوهي387عامجليقية

الأقواتوحملدانسأبيبقصرالمعروفالموضعفيكببراأسطولاالمنصورأنشأ

البحرقادةمنالمنصورتخلصأنوبعد.318(المثمهورين)بالبحارةوجهزهإليهوالأسلحة

منالبحر)مرةيتوللم،الرحمنعبدبنوكالب،رماحسبنالرحمنعبدالمشهورين

.)931(بالأفولالأندلسيالأسطولفبدأ،كفاءتهميملكممنبعدهم

النشاطواقتصرالأندلسيالأسطولورثةهملوكوتقاسم،الطوائفعصروجاء

.الغربفيداسبيلية-،الشرقفيالث!رفيةوالجزائرودانيةالمريةمراكزعلىالبحري

العامريخيرانالصقليالزعيمظلفيسواءللاسطولرعايتهافيالمريةاستمرت

بحريعسكريبعمليقملمالأسطولهذاولكن،صمادحبنيظلفيأوزهيروأخيه

عدوةإلىللهروباستخدامهعداما،الثمرقيةوالجزائردانيةأسطولبهقامكماكبير

484&-.عامحصمابنالمعتصمبنالدولةمعزالمريةحاكمقبلمنالمغرب

البحرىنفوذهيمدأنوقررهـ(،436_)004العامريمجاهدالأميرالبحراستهوى

واستكثر.القديمةالصناعةدارفجدد.سردينيةإلىيصبونظرهوكانالجزائر،هذهوراء

منمؤلفبأسطولاسارحيث،4&ه6عاممشروعهوبدأ.الحربيةوالمعداتالسفن

بينالمسافةوكانت(.خروب)أبيال!بحرلأميرقيادهوأعطى،مختلفةبأحجاممركبأ012

الأسطولوصلوعندماأيام)032(.ثمانيةتستغرقسردينيةوبينالنرقيةوالجزائردانية

فتحاستطاعتالأندلسيةالقواتأنإلا،الجزبرةأهلمنمقاومةلقيالأندلسي

فيها،مدينةبتأسيسمجاهدهـوبداه64عامالثانيربيعفيذللةوتم)321(.الجزيرة

.73ص،المريةمدينةتاريخ،الفضلأبو)316(

592.ص2،!،البيان،عذاريابن)317(

928.ص،دراصات،البادي)318(

.82ص،نصوص،الحذري،ينظر)931(

.091ص،الطوائفدول،كان-921ص،أعمال،الخطيبابنينظر،)032(

353.ص،المقت!جذوة)321(
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وبعدها.)322(سنةيقماربماسردينيةفيوجيشهمجاهدوبقيوولدهبأهلهإليهاوانتقل

هذاإحباطالإيطاليةالمدنفقررت،القريبة)يطالياسواحلبمهاجمةالعامريمجاهدبدأ

والأوروبيةالايطاليةالأساطيلفسارت.الأمرلتحقيقالبابامعوتحالفتالمسروع

فيالإسبانالمرتزقةالجندتمردفيهاالمسلمينمركزأحرجومما.الجزيرةفحاصرت

بالأسطولالمنكرةالهزيمةفحلت.العاتيةالعواصفهبوبمعمجاهد،أصطول

)جود(وأمهعليولدهومنهمبعضهموأسر،رجالهمعظم7!هـوقتلعامالأندلسي

بعض!وذكرتالكبير،المسروعهذاففشل)323(،نسائهوبعضوأخوه،الإسبانية

أسيراوقعوأفها!مصهـوعام041عامفيسردينيةهاجمالعامريمجاهداأنالروايات

انهاإلاهـ(،436)عامتوفيمجاهدلأنلها،سندلارواياتوهذهالأعداء،أيديفي

الغربيةالمتوسطالبحرسواحلفيالمغامرالبحارهذاأثارهالذيالفزعمفدارعلىتدل

بجزيرةيحتفلكانالعأمريمجاهدأن،الطريفومن.)324(سردينيةحملةبعدوالسمالية

فيقوم،حزيرانم!فيالعنصرة()عيدالمهرجانبعيدعامكلصيففيميورفة

وقدبعد،فيماالجزيرةوأمراءنفسهمجاهديحضرهاوألعابومناوراتبعرضالأسطول

)23؟(.الاحتفالهذااللبانةبابنالمعروفالدانيبكرأبوالشاعرامتدح

قدمتهاالتيالبحريةالخدماتساهمتالمرابطينعهدمنالمبكرةالفترةفي

)مأرةعلىالفضاءفيمكنتهالتيهيلاشفينبنيوسفإلى)شبيليةوبخاصةالأندلس

سبتةعلىالمرابطينسيطرةتمتأنبعد.القويالأسطولصاحبالبرغواطيسقوت

المرابطينعبوروقبيل.)326(سفنهاوأصلحوافيهاالقديمةالصناعةدورمنأفادواوطنجة

بنيوسفإلىالخضراءالجزيرةميناءعنعبادبنالمعتمدتنازللنجدتهاالأندلسإلى

أمراءخلعوبحد)327(.طارقجبلمضبقفيالمرابطونتحكموبذلك،تاسفين

الماديةإمكانياتهامنالمرابطونفأفاد،مرابطيةولايةالأندلسأصبحت،الطوائف

الموانىءبوجوديتعلقيخماسواءالبحريأسطولهمتقويةفيوالاستراتيجيةوالبعحرية

الأسرقدراتتوظيفأو،السفنلصناعةاللازهةالأوليةوالموادالصناعةودوروالربط

.916ص،،لشرميةاالجزائر)،السامرائي)322(

.391ص،الطو،دفدول،عان-353ص،المقتبىجذوة)323(

.14ص،الطوالفدول،عنانينظر،)324(

ء316-315ص،دراسات،البادي-2واص،المعجب،المراكهـثي

022.-821ص،دراسات،العبادي،ينظر()326

.282ص،اعمال،الخطبابن)327(
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.328()المشهورةميمونبنيأسرةمثلالبحرالمفضلعالمهاكانالتيالأندلسية

الجزائرلأميربسوءيتحرضلم،دولتهLالالأندلمىتاسفينبنيوسفضموعندما

هجماتأمامحائلاتقفالامارةهذهلأنهـ(603-486سليمانبن)مبثرالمئ!رقية

الأندلس.ضدالأوروبيةالأساطيل

عامالكبيرةالبحريةالأوروبيةالحملةهجماتأمامطوللاالشرقيةالجزائرتصمدلم

بنسليمانالربيعأبوأمرهافتولىمبثسر،الجزائرأميرتوفيالحصاروأثناءهـ،803

أنهإلا،المرابطينمنالعونلطلبالجزيرةمغادرةوحاول،المقاومةواصلالذيليون

وعاثت805A-عأمالشرقيةالجزائرالأوروبيةالقواتفدخلتالأعداء،بأيديأسيرأوقع

3،.مهزفسادا3فها

العدوسيطرةبعدإلا،الشرقيةالجزائرإلىيصللمالمرابطيالأسطولأنإلا

علمفلماتاقرطاس(،)ابنالبحرأميربقيادةالمرابطيالأسطولوكانعليها)033(،

بالسبيمثقلينالجزيرةمنانسحبوا،الأسطولهذاباقترابوحلفاؤهمالايطاليون

دخلوبعدها،العواقبمأمونةغيرمعركةسيخوضونأنهمأدركواانبعد،والغنائم

تصبحوبذلك.331(هـ)903عاممنوذلكتعميرهأفيوشرعواالجزيرةالمرابطون

سنةإلىحكمهاالذي(اللمتونيبكرأبيبن)وانوريديرهامرابطيةولايةالشرقيةالجزائر

مسقلة)332(.إمارةفيهاوأقامواغانيةبنوبعدهمنحكمهاثمهـ،032

هجماتهميشنونالنورمانأخذهـ،5!4عامصقليةعلىالأولروجارسيطرولما

عمومتهمبأبناءالزيريونفاستنجد(تونسفيزيريبنيقاعدةالمهديةعلىالبحرية

أبيبقيادهالبحريأسطولهيوسفبنعليالمسلمينأميرإليهمفأرسل،المرابطين

نسائهامنالكثيروسبىفيهاالمدنبعضوفتحصقليةفهاجمميمونبناللهعبد

خيفةيتوجسونصقليةفيالنورمانملوكوكان.أفريقيةفيجلدتهلأبناءانتقاماوأطفالها

،العبادي-123ص،الأندلستاريخ،الكردبوصابن-927ص،المحجب،المراكثيينظر،)328(

.321ص،دراعات

188.صالمحطار،الروض،الحيري-ثلااص،الأندلستاريخ،الكردبرسابنيخظر،)932(

.257ص؟،%،الأعشىصبح،القلقثندي)033(

181.ص،،الرقيةالجزانر5،السامراني)331(

محمود-188صالمعطار،الروض،الحصيري-165ص4،!،الحبر،خلدونابنينظر،)332(

.162-161صا،جديدةتاريخبة"وثانق،مكيعلي
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بعدأي543Xسنةبعدإلاالمهديةيحتلوالمنراهمولذا،المرابطيالأسطولمن

)333(.بقليلالمرابطيندولةسقوط

خضعتوقد،الأسطولذلكفيبما،المرابطينمنالأندلمىالموحدونورث

الانضماميعارضالأندلسسرقيوبقي،بسهولةللموحدينوالوسطىالغربيةالأجزاء

أصبحتوالتيالمريةإمارةأولاها:مستقلةبحريةإماراتفيهفقامت.المغربالى

هذهلخطورتهاونظرأوفرنسا،وايطالياالشماليةإسبانباسواطىءلمهاجمةبحريةقاعدة

تحتوأصبحت542Xعاموالأوروبيةالإسبانيةوالجيوشالأساطيلعليهاسيطرت

عامحوزتهمإلىالمريةأعادواالموحدينأنإلا)السليطين(،السابعالفونسوسيطرة

وبقيت،الشرقيةالجزائرفيأستقلتالتيالمرابطيةغانيةبنيإمارةوئانيهماهـ)334(.552

ومع.ذلكوضحناكماطويلةفترة)فىيقبةوسماليالأندلسفيالموحديالحكمتقاوم

كانتكمافرنسا،وجنوبيقطلونيةسواحلبمهاجمةالامارةهذهقامتمافكثيراهذا

يهادونكانوانفسهالوقتوفي،طيبةتجاريةعلاقاتوبيزاجنوهبمدنتربطهم

عامالموحدينلسلطةالجزرهذهخضعتأنإلى،لخطرهمدفعأالموحدين

.335(هـ)993

سيطرةهـ(358-)24؟عليبنالمؤمنعبدالأولالموحديالخليفةوعزز

المغرببينباستمرارأساطيهعبورتأمينأجلمنطارقجبلمضيقعلىأسطوله

الخليفةهذاواهتم.336(555))عامطارقجبلسفحعلىالفتحمدينةفبنى،والأندلس

وخوضالسباحةوتعلم،الفروسيةأعمالعلىوالأندلىالمغربشباببتدريب

قيادتهاوكيفيةالسفنركوبعلىبئدرببهمكبيرااهتماماوأولى،البحريةالمعارك

يعقوبأبوالموحديالخليفةكذلكبالأسطولواهتم)337(.القتالأثناءواستخدامها

غربيفيالقراصنةأوكارضربفيواستخدمه،عنايتهوأولاههـ(058-)558يوسف

وقادالإسبانيةالبرتغالمملكةضدالجهادمعاركفيأساطيلهشاركتكماأولا،الأندلس

،العدوي-!ص،المؤنسديار،أب!ابن-68ص4،%،الب!ان،عذاريابنينظر:)333(

376.-375ص،علامات،السامرائي-284ص،المغربيالمجتمع

234.ص،أبرالأندل!،تاريخ،أثباخ)34،(

322.-321ص،ثراسات،البادي-3كهص،المحجب،المراكثي)335(

بعدهأ.وما912ص،بالإماهةالمن،الصلاةصاحبابن-282ص،الممجب،المراكثي)336(

343.ص،دراسات،العبادجما)337(
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عامفيوذلكالبرتغاليينسفنبعضودمرمردنيشبنغانمالموحديالأسطول

غانم)حداهافيأسروقد،البحرحروبفيبوالهزيمةالنصرالطرفانوتادلهـ.373

بنفسهالجيوشيقودأنالخليفةهذاوأراد)338(.كبيرةبفديةوأطلقاالعلاأبووأخوه

حاصرثموبحرآ،برالشبونةمدينةوحاصرالأندلسإلىفعبرالبرتغالمملكةلتأديب

ومن.))-^O58(933عامأثرهاعلىواستشهد،منكرةبهزيمةاصيبأنهإلا،سشرينمدينة

أساطيلهقادااللذانالربرتيربنوعلي،الصقليالعباسأبوالبحرأميرأساطيلهقادةأسهر

بدأهـ(3و3-)058المنصوريعقوبالخليفةعهدوفي3(.هذه)مهالجهادمعاركفي

بمهاجمة،والألمانيةالفرنسيةالأخرىالصليبيةالأساطيلمعبالتعاونالبرتغاليالأسطول

فيزادمماهـ،383عامعليهافسيطرواشلبمدينةوبخاصةالغربيةالأندلسثغور

الصليبيالهجومهذاعلىالردالخليفةهذاواستطاع.الموحديالأسطولأمرحراجة

عليهاوانتصرالأندلسغربيفيالبرتغالأساطيلوهاجمالأندلسإلىبقواتهعبربأن

دان!)ا!إ(.أبيوقصرسلبمدينةفاستردهـ،586عامفيوذلك

الجزائرعلىالموحديةالدولةسبطرتهـ(611-)595الناصرالخليفةعهدوفي

أبيعمهابنبقيادةدانيةمنخرجتكبيرةبحريةحملة)عدادبعد995A-عامالشرقية

هاجمكماهـ3(.)2المهمةهذهفيأفلحتوالتي،المؤمنعبدبنيوسفبنإدريسالعلاء

-706A(.343))عاموذلكالنصرأساطيلهاعلىوأحرزأرغونمملكةالموحديالأسطول

الأندلسيةالمدنبدأتهـ،906عامالعقابمعركةفيالخليفةهذاهزيمةوبعد

بنمحمدأمثالبالاستقلالالأندلسزعماءبعضوبدأ،الإسبانيةالممالكبأيديتتساقط

وغرناطة.أرجونةفيالأحمربننصربنيوسفبنومحمد،مرسيةفيهودبنيوسف

سيطركيفوضحناوقد،الفترةهذهفيالأندلسيالأسطولعلىهودابناعتمدوقد

عامهودابناغتيالوبعد.الوقتبعضالمغربعدوةفيوسلاالفتحورباطسبتةعلى

c-^635الأحداثمسرحعلىالظهورفيغرناطةمملكةبدأت.

وقادس)سبيليةوعلىهـ،633عامقرطبةعلىسيطرتفقدالإسبانيةالممالكأما

بمدها.وما347ص،دراساث،الحبادي-232ص،بالإمامةالمن،الصلاةصاحبابنب!نظر،)338(

.74ص2،!الأندل!،تاريخ،أشباخ-141ص،القرطاسروض،زرعأبيابن)933(

3؟3.-354ص،دراصات،العبادي-69ص،الجماننظم،الفطانابن)034(

364.-362ص،درامات،العبادي-356ص،المعجب،المراكثي)341(

493.ص،المعجب،المراكشي)342(

.936ص،ساتدرا،ديالحبا)343(

841
http://www.al-maktabeh.com



هـ،636عامبلنسيةسقطتكما،طارقجبلمضيقإلىمنفذلهمفصار6!هـ،م.

هـ)مهو(،686عاممنورقةوجزيرة_633mعاميابسةوجزيرة627A-عامميورقةوجزيرة

سفطت.انإلىالاسبانتجاهدالزمنمنفترةغرناطةمملكةوبقيت

طارقجبلمضيقإلىالمريةمنيمتدطريلاساحلاغرناطةمملكةوملكت

كما،الإسبانمجاهدةفيقويأسطولعلىتعتمدجعلهامماالخضراء،والجزيرة

الرنداحي،بنيأسرةالمشهورينالغرناطيالأسطولقأدةومن.البرفيجاهدتهم

هـ807هـ،707هـ،7!وأعواموؤبر؟)؟34(.كماسةبنالحسنأبوالوزيرالقائدوكذلك

كماالبليار،جزرمهاجمةإلىهـ(807-)107النصريالثالثمحمدالسلطانعمد

الأسطولرجالالدولةهذهوأولت)"34(-الاسبانيةأرغونمملكةسواحلأساطيلهضربت

يكونأنعلىباستمرارغرنأطةمملكةوحرصت)7!(.عاليةأجورأوأعطتهمبرعايتها

يضلكي،الإسبانسيطرةعنوبعيدأ،المغربيةالنجدأتأماممفتوحاطارقجبلمضيق

التنازلإلىالأمرهذاإزاءغرناطةاضطرتوقد.مستمرأالمغربيةبالعدوةانصالها

والجزيرةطارقجبلمثلالمضيقعلىالمطلةالجنوبيةقواعدهابحضعنللمغرب

الممالكأدركتوقد.القواعدهذهعنالدفاعمهمةالمغربويتولى،وطريفالخضراء

كيقواعدهواحتلالالمضيقعلىسيطرتهافرضفحاولتالأمرهذاأهميةالإسبانية

ر(.)48الأندلسإلىالمغربيةالإمداداتوصولدونتحول

الاجتماعيه:النظم

وكانإل!ها،المسلمينمنكبيرةأعدادهاجرتالأندلسفتحإتماموبعدخلال

نأالصحيحمنوليس.الأندلسأنحاءسايرفيواستقروا)فريقيةشمالمنأكثرهم

بحضبأنوجدوإذا.934()الأندلسفيالنواحيبأحسناستأثرواالعربالمسلمين

منعليهاعتادوامامعيتناسبهذاف!ن،الجبليةالنواحيبعضسكنواقدالبربرمسلمي

س!،الأعلامأعمال،الخطيبابن-ر91-318ص2،بالسيراء،الحلةالابار،ابنينظر،()34

375.-؟37ص،دراس!ات،العبادي-275-277

002.ص،اجى،الاحاطة،الخطيبابن-247ص7،%العبر،،خلدونابن)345(

.69ص،غرناطة،فرحات()346

.3يوص،دراصات،العبادي()347

.104-4"ص،دراسات،الحبادي-69،غرناطة،فرحات،ينظر)348(

.128،388صالأندل!،فجرمؤن!،-71صا،ب،الإسلامدولة،عنان)934(
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منمسلمونسكنهاخصبةسهلةنواحيهناكبأنالعلممع)5؟3(.الإفريقيالشمال

مرطبةشماليالوامعةالبلوطفحصكورةمثلالمسلمينمنغيرهممعالبربر)331(،

بنوكانوالتي(،الشرق)سنتمريةسنتمريةوحاضرتهاالسهلةوكورة،غافقومدينتها

هذهوتقع،البربريةومديونةهوارةقبائلكذلكوسكنهاسكانها)332(.منالبربررزين

البربررجالاتمنكانكما)333(.بالخصبوصفتوالتيوطليطلةسرقسطةبينالكورة

زراعيةأراضلهكانتالبرنسي()رزيلنومنهمزيادبنطارقحملةفيالأندلسالداخلين

)4؟3(.ورثتهمنالداخلالرحمنعبداستراهاوقد،الزيتونبزراعةاستهرتمرطبةبجوار

بالخصبتوصفكانتالاسبانيالشمالفيأراضبىهناكأنالاعتباربنظرالأخذمعهذا

.)333(الخيراتووفىة

حسبكانتوبربرعربمنالأندلسفيالمسلمينسكنىأن:القولوخلاصة

كانتفقد.العبورقبلعليهااعتادواالتيالأرضوطبيعةالسابقةالحياةلنوعقياساالرغبة

يلاحظكما)،؟3(.والصحاريالجبالسكنىيرغبونلأنهمالبربرتناسبالجبليةالأرض

يرغبمأحسبوهذا.السهولسكنواالبربروبعض،الجبالسكنواالعرببعضأن

موسىمععبرواالذينالأوائلالمسلمونوسمي)كراه)337(.أوإجباردونفريقكل

التعميرإلىالميلأصحاباليمانيةالقبائلمنوأغلبهم،البلديينأوموسىبطالعة

عربيةهجراتتبعتهمثم(.)358واهلهاالأرضوبينبينهمالصلاتفقويتوالاستقرار،

آلافعشرةيقارببما123Xعامالأندلسودخلتالقشيريبشربنبلجبقيادةأخرى

التيالحافيةعسكرالمسماةأوالثانيةالطالعةثم)933(.الشاميينأوبلجبطالعةوعرفوا

علىبلجطالعةالواليهذاوزعوقد.)036((127-)125الخطارأباالواليرافقت

()035

()351

()352

;3)35

)354(

)355(

)356(

)357(

)338(

)935(

ر()06

.05-94ص،ا!،تساالر،بدر

203.-994ص،الحربأنسابجمهرة6حزمابنينظر،

"5.حا،جمهرة،حزمابن-427ص2،!،المفربسيد،ابن

181.ص3،بر،البيان،عذاريابن-801ص2،جى،الحلةالابار،ابن

468.-446صا،بر،نفح،المقري-234ص2،ب،المفبس،حيانابن

351.،الأندلىرحلةمؤن!،

.23ص7،ص2،ب،اليان،عذاريابن

13.وص،ا،ندلسيالتارلخ،الحجي-387صبمدها،وما037صالأندل!،فجرمؤن!،

.2ص،الأندلىفيالاجتماعيالتنظيم،ذنون-215صفجر،مؤن!،

231.ص3،بر،الكاملا،ثير،ابن-37ص،مجموعةأخبار،مجهول

.34ص2،ب،البيان،عذأريابن
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)361(.المجندةبالكورسميتوالتيالكور

ارباستحسنمحوتنظيمهاالبلادب!دأرةاهئمواالأندلسولاةبأنعرفناو)ذا

أجباراا!احثو!ب.الإسبانبينلهوالدعوةالأسلامبنشراهتمواأنهمبدفلا،بالرعية

بجانبوالفقهاءالدعاةيرسلحيثالإفريقيالشمالفتحعمليةفيالأمرهذالمثل

بنطارقحملةأنذلكمننستدلوربمأ.3c)د"الإسلاممبادىءلشرحالفاتحالجيش

سكانبينالاسلامونشرالجندتفقيهمهمتهمالفقهاءمنعدداضقتالأندلسىإلدزيا

فيالعربمنرجلاعثمرالاثنيولعل.ادلهسبيلفيالجهادبجانبالمفتوحةالمدن

الأندلسإلىبهعبرالذيموسىجيشأنكماالفقهاء)3"3(.همزيادبنطارقجيض

منوعدد،الإفربقيالمنيذروهوواحدصحابيفيهممقاتلألف()18بأعداده

تفقيهحوليدور-الحربيعداما-التابعينمنالفقهاءهؤلاءدور)ن3(.)ييالتابعين

عنهمأزالالذىالإسلاميعتنقونبدأواالذينل!سبانبيسروسرحهالاسلامأمورالناس

المسأجد،بنيتالدورهذاوبجانب.الفتحقبلبهايعيشونكانواالتيالسيئةالحالة

)363(.الراياتبمسجدعرفالخضراءالجزيرةفيمسجدأوليبنينصيربنموسىفنرى

مدنصماجد-الأندلسفيالمساجدمهندس-الضعانياللهعبدبنحنشأسسكما

المسجد،دورالأولالعصرفيلديناومعروفوغيرها)ع!3(.وسرقسطةوقرطبةالبيرة

قبلالإسلامنعاليمنشرفيوالثقافيالعلميدورهالى،العبادةمراسيميتجاوزالذي

.المدارسظهور

قراءةالصبيانبعلمونالذينالولاةعصرفيالمعلمينإلى)سارةوردتكما

انبن!ارعنالرواباتوتخبرنا.367()الإسلامبنشرواسعاهتمامعلىيدلمما،القران

ب،الحلة،الابارابن-،4ص،مجموعةأخبار،مجهول-02صاتاريخ،القوطةابنينظر،)361(

3.ص،الإجتماعيالظيم،ذنون401-201،أ!،الاحاطة،الخطيبابن-62-61ص،أ

.145ص،الأندليالتأرلخ،الحجي)362(

.923.ص،ا%،نفح،المفري)363(

،193رقم383.رممترجمة،ناريخ،الفرضيابن-1847رقمترجمةالتكملة،الابارابنينظر،()34

.94ص،الأندلىتاريخ،الكرروبوسابن-159رتم،633رنم

.75صالمعطار،الروض،الحميري-118ص،فصوص،الحذري)365(

ص،نصوص،العذري-687رممترجحةالملتمسبغية-304رقمترجمةالمقتبسجذوةينظر،;366(

.29صا،ب،الإحاطة،الخطيبابن-22-23

.68صأ،برالسيراء،الحلةالآبار،أبن)367(
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العزيزعبدبنعمرالأمويالخليفةرغبفلما،اتباعهوكثرالأندلسفيالمبكرالإسلام

مالكبنالسمحالأندلسواليبذلكوساور،الأندلسمنالمسلميننقلفيأهـ(51)99_

فيوأنهمالأندلسفيكثرواقدالمسلمينبأنعرفعندماالفكرةهذهعنتخلى،الخولاني

-(121A-)116السلوليالحجاجبنعقبةالواليأنإلىالرواياتتشيركما.أ!36(ومنعةقوة

رجل)936(.ألفايديهعلىفأسلم،الإسلامعليهميعرضالأعداءيؤسرعندماكان

فيالدخولعلىالاسبانأقبل،رجالهوعدالة،الإسلامتحاليملسماحةونظرا

إلىتشيرالعربيةالروايةأنكما،سبتةحاكمالمبكريوليان)سلامرجحناوقد،الاسلام

عبدبنالوليديديعلىوأسلمالشامإلىذهبالذيالبشكنسيالزعيمقسيإسلام

المسالمةأبناءومن،مرطبةقضاةمدماءمنوهو،مسلمبنومهدي)037(.الملك

الأندلسواليأيام(المولدينلقبأولادهمعلىوأطلق،الإسلامدخلواالذين)الإسبان

الإسباناختلاطكانكما)371(.والورعالعلمأهلمنوكان،السلوليالحجاجبنعقبة

الأساليب:هذهومن،الاسبانبينالإسلامنشرعلىساعدمختلفةبأساليببالمسلمين

هذهعلىتدلالأمثلةبعضولدينا،الولاةعصرفيمبكرةبدأتوالتيالمصاهرات

)ملكغيطثمةبنالمندبنتالقوطيةسارةاختلفتلماأنهالرواياتفتخبرنا،الظاهرة

الملكعبدبنهشامالخليفةالىذهبتأرطباس)372(،عمهامع(لذريققبلالقوط

عيسىمنالشامفيتزوجتئماسلمتأنهأوالظأهرفأنصفها.عمهامنظلامتهاتشكو

عيسى:منسارةأنجبتوقدإسبيلية)373(.مدينةوسكناالأندلسالىوقدمامزاحمابن

لهفولدتسعيدبنعميرأهـتزوجها38عأمعيسىتوفيولما،دإسحاقإبراهيم

(Egiliona)أيلةمنموسىبنالعزيزعبدالأولالأندلسواليتزوجكماأهـ37(حبيب

الرواياتوبعض.375()عاصمأمالعربيةالروايةوتسميها،القوطملوكاخرلذرلقأرملة

93.ص،تاريخ،القرطيةابن-26ص2،ب،البيان،عداريابن368(

.91ص،3بر،نفح،المقري-92ص،2ب،أيضا936(

.11ص2،بر،أندليات،الحجي-205ص،جمهرة،حزمابن037(

.42صالعليا،المرقبة،النباهي-9ص،درطبةقضاة،الخني371(

403،ص،الأندلىفجر؟مؤنص،ينظر

016.-915ص،الأندليالتاريخ،الحجي-267صأ،!،نفح،المقري373(

32.-03ص،تارلخ،القوطةابن374(

؟2!،البيان،عذاريابن-37ص،تارلخ،القوطيةابن-02ص،مجموعةاخبارمجهول375(

281.صأ،ب،نفح،المقري-23ص

422
http://www.al-maktabeh.com



يست!بعدولكندينها)376(.علىبقيتأنهاعذاريابنروايةمنويفهم،لذريقابنةتجعلها

نأ-موثوقاالزواجهذاأمركانإذا-قبولاوا!ثر،مسلمةغيرعاصمأمتبقىأن

الواليقوادأحدإلىالرواياتأسارتكما)سلامها"+3(.بعدتمقدلذربقبأرملةزواجه

حصلوربماأيضا)378(.الإسبانأمراءبناتإحدىتزوجالتميمينابغةبنزيلادوهو

فاتحيأنعرفناإذا،المصاهراتهذهامثالالحصرهذافيالأفدلسرجالاتمنلكثير

.العمومعلىنساءدونرجالأدخلوهاالأندلس

دخلأنبعدأركانهتثبتتقدالأسلامأهـكان38عامالامارةعصربدأوحين

دينهعلىبقيومن،أهلهخلقوحسنالإسلامسماحةمنرأواكما،فيهالاسبان

منالكثيرأسادوقد،المصلمينحكمارتضى(النصارىمنالمستعربونأو)العجم

سلطةحطمتالتيألاجتماعيةواثارهالإسبانباالعربيالفتحبسياسةالغربيينالباحثين

.)937(الفقيرةالطبقاتأحوالوحسنتالعليا،والطبقاتالأسراف

العربمنيتألفأصبحالولاةعصرفيالأندلسيالمجتمعأدهذاومعنى

منأميةبنيموالي)وهموالمواليالمولدونوالمسالمة،والبربروالشاميون()البلديون

هذهجميععاستوقد.)038(واليهودالمستعربونأوالعجم(وغيرهموالبربرالعرب

الأندلس،ببلدوالنظمالحكمفيالعربسماحةوتجمعهاالإسلامرايةظلتحتالفئات

الاجتماعية.نظمهتطورفيوساهمت

يفدفلم،الولاةعصربنهايةانتهتالأندلسإلىالعربيةالهجراتأنالملاحظومن

تياركانفقدالبربرأما.قليلةجماعاتأوبيوتأوأفرادإلاذلكبعدالأندلسإلىمنهم

علىللأندلسكانتالتيالخاصةالجاذبيةوبحكمأولا،الجواربحكم،متصلاهجرتهم

.(ثالثا)ا"وعسكريةسيأسيةولأسبأبثانيأ،الافريقيالشمالبربر

.24ص2،!،البيان،عذاريابن)376(

.915ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي)377(

.23ص2،!،البيان،عذاريابن)378(

-171ص،الأندلسالتاريخ،الحجي-بحدهاوما63ص،أ!،الإسلامدولة،عنانينظر،)937(

013.ص،الملمينتا!لغ،سالم

التنظ!يم،ذنون-بحدهاوما911،المسلمينتاريخ،سالمينظر،ونكوياتهاالحناصرهذهعن)038(

بحدها.وما2الاجتماعي

937.ص،لأندلسافجر،مؤن!)381(
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ففترة،مهمةاجتماعيةتطوراتفيهحدثتفقدهـ،316-138الإمارةعصرأما

هشامهـ)عصر2ه6-172التوطيدوفترة(الداخلاهـ)عصر72-138التأسيس

بدأالتي،العربيةالأرستقراطيةشوكةكسر:منهااجتماعيةظواهربعدةتميزت،(والحكم

أهراءاستخدموقد،القبائلعصبيةتشملاجتماعيةوحدةمحلهاوأحل،الداخلالأميربها

ادثرالذينالصقالبةوبخاصةالجيشفيأعجميةباقوامواستعانوا،بكثرةالمواليالفترةهذه

كيانهالهاوأصبحالمولدينفئةبرزتأيضاالفترةهذهوفي.وضحناكماالحكمالأميرمنهم

ا!ثريةمنزادقدالفئةهذهمثلوجودأنشكولا.الأندلسيالمجتمعنيومكانتها

فيولكن.382()وعروبةإسلاميةكثربصبغةالإسباثيةالحياةوصبغ،بالأندلسالملمة

الكثير،وكلفهاالإمارةمركزأحرجمماالفترةهذهفيالمولدينتمردزادنفسهالوقت

فيتمركزواإنهمأيهـ،181عامطليطلةمدينةهـوفي091-عامماردةمدينةفيفتمردوا

حكممنالتخلصعلىالحركاتهذهاجتمعتوقد،العسكريةلمناعتهاالثغورمناطق

سعوبي.كتيار)383(،العربكرهعلىإجماعهامعقرطبة

التأثيربدايةوهذا،الفنمجال!فيالمرأةشخصيةظهورالعصرهذامظاهرومن

لهنوأسسالمدنياتالجواريبعضالداخلاستقدمفقد.الأندلسعلىالحجازي

بفنوناستهرتالتيالمدينةفيكنأغلبهنلأن،المدنياتبدارعرفتدارابالقصر

كماوالعجفاء.وعلمفضل:المدنياتالمغنياتهؤلاءمنوكان.والغناءالموسيقى

دورلها،المدينةفيأدبتولكنها،البشكنسسبيمنإسبانيةوأصلهاقلمالجاريةكانت

الثنائيبعدهماويأتيصواحبها)384(.معالمغنياتدارفيوعملتالفترةهذهفيمميز

.385()الحكمالأمببرعهدفيوزرقون()علونالحجازيالغنائي

المنياتبناءفيالمتمثلالاجتماعيالترفبدايةالفترةهذهفيالأندلسوسهدت

مرطبة،جبلسفحعلىالداخلبناهالذيالرصافةكقصرقرطبةخارجربفية()قصور

الرصافة)سمعليهوأطلقبلنسيةمدينةفياللهعبدابنهبناهالذيالقصروكذلك

البيضاءمنازلهافيدمشقمنصورةقرطبةجعلعلىالداخلحرصوقد.)386(أيضا

76.ص،الأندليايادب،هيكل)382(

بعدها.وما013ص،ا%،دراسات،بدر)383(

921.ص4،بالناء،أعلام،كحالة-118ص2،بر،نفح،المقري)384(

.86ص،2ب،قرطبة،سالم-013ص،3!،أيضار()85

.815ص،ابر،دراطت،بدر)386(
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بأنهالداخلواستهر،المياهونافوراتوالوردبالأزهارالمزينةالداخليةالأحواشذات

أدىوقدالث!ام)387(.بلادمنالفاكهةأسجارلجلبالمشرقإلىرجالهبعضيرسلكان

الحضارةبواكيرعلىعيونهالأندلسيالمجتمعيفنحأنإلىالاجتماعيالاستقرارهذا

.هـ3()8المشرقية

الاجتماعيالرقيمجالفيالأندلستقدمتهـ،27ر_602الازدهارفترةوفي

اولا،والانفتاحالاصلاحفيالفترةهذهأمرأءرغبةهذاعلىساعدوقد،والحضاري

الازدهارهذاأدىوقد.ثانياالأندلساقتصادياتازدهاركذلكعليهساعدكما

المجتمعائرياءمنوأقرافهمالأهراءحياةفيوالرفاهالترفمظاهربروزالىالاقتصادي

فدخلته(العراقلتجارهالأندلسأبوابفتحفيالئرفهذاويتمثل.الأقلعلىالأندلسي

عبدالأميرأنالرواياتبعضلناوتذكر،الزيضةوأدواتكالملابسالعراقيةالبضائع

الرسيدهارونزوجةزبيدةللسيدةكانعفداالتجارأحدمناشترىالأوسطالرحمن

الواسعالعيشمظاهرإلىوبالإضافة)9)3(.زوجتهالىواهداه،دينارالافعشرةبمبلغ

المجتمعأفرادعليهاحصلالتيالأموالوفرتهالذيالدولةرجالوكبارللأمراء

الغناءوفنونبالأدبقاتالحاالمشرقياتالجواركطسراءعلىهذاوانعكس،الأندلسي

علىأيضاوانعكس.3(بغداد)مومنجلبهناللواتيالأوسطالرحمنعبدالأميركجواري

حدائقضمنالمدينةضواحيفيريفيقصرعنعبارةوهي(منية)جمعمنىعدةبناء

مجتمعهافيهـفأحدثك!2عامالأندلسالىزريابهجرةجاءتكماغناء)193(.

فيبعمهوبما،راقيةتقاليدمناساعهوبما،جديدةعاداتمنأدخلهبماكبيراتغييرا

والغناءالموسيقى)ساعةإلىبالإضافة،والتجملالتأنقروحمنالأندلسيالمجتمع

)2!3(.الفنينلهذينأندلسيةمدرسةأولوتأسيس

(387

38((

(938

093(

193(

293(

!ع-ص2،!،البيان،عذاريابن-37صا،!ال!يرأء،الحلةالابار،ابن،ينظر(

318.ص،والأندلسيالعباسالتاريخفي،العبادي

77.ص،الأندليالأدب،هيكل(

.19ص2،%،الببان،عذاريابن(

136.ص4،بر-11136ب،نفح،الحقري(

.13ص،،الحضاريالعراقاثر5،السامرافي(

،بروفنسال-118ص4،!،نفح،المقري-87ص2،جى،المقتبس،حيانابن،ينظر(

97-صأسبانيا،فيالعربقصةبولا،لبن-بحدها.وما48صالأندل!،فيالمربحضارة

بحدها.اوم33ص،الأندليةالمرصيقىتاريخ،الحجي
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فيساعأنوالفنيةالاجتماعية:A4مستحدوانتشارزرلابوفودنتائجمنكانولقد

الثمغفكذلكشاعكما،الحياةبمتعوالأخذوالتأنقالترفحبالأندلسيالمجتمع

ذلكعلىساعدوقد.والمجوناللهوفيأحيانأوالتورط،بالغناءوالتعلقبالموسيقى

فيوالترخصالكروموانتشار،الأموالوفرةمع،الفترةهذهفيالأمراءبعضتحرر

وخاصةالغلمانوفىةمع،واسبانياتمثرقياتمنالقيانكثرةثموسربها،الأنبذةعصر

الاجتماعيالتحللمننوعإلىأدىقدالأمرهذاأنفيهشكلاومما)393(.الصقالبةمن

.الفترةهذهفيالإمارةاصابتالتيالشروروبعض

هبت،الفترةهذهفيالمشرنبعلىالأندلسيوالاجتماعيالفكريالانفتاحنتيجة

إقبالظاهرةهناكونرى.سعبهاعقليةفيوأثرتالأندلسإلىالمشرقيةالضيارات

عاداتهمفيالأندلسعربوتقليدوادابهاالعربيةاللغةتعلمعلىالفترةهذهفيالإسبان

الاسبانالدلنرجاللبعضكانالأمرهذاإزاء.أخرىاجمماعصهوأموروملبسمأكلمن

هذهتصفهالموقفهذا.ذكرهافيالغربيةالرواياتأطنبتالتيار،لهذائعادموق!

التيالظاهرةهذهأهدافوانحصرت،الدينيالانتحارأوالاستشهادبظاهرةالروايات

منبعضإعأدةمحاولة-الأول:محورينهـفي24معأموإلى-235eعاممنذقامت

رسولوشتمومبادئهبالإسلامالطعن:والثانيجديد،منالقديمدينهإلىحديثاأسلم

بحكمةالظاهرةهذهقرطبةحكومةعالجتوقد.العامةوالساحاتالمساجدفيعلنأادله

حين)4"3(.بعدخطرهافزالاوحنكة

مننوعالأندلسيالمجتمعسادهـ،003-275الأهليةالحربفترةوفي

المولدون-معظمهاقادوالتيالتمردبحركاتالأندلسنواحياشتعالبسببالاضطراب

حفصون-بنعمرزعيمهموكانباستمرار،للعربالكرهعناصريحملونالذي

العربيالحكمإسقاطأجلمنالإسبانيةالممالكمعنعاونواوالذين،وغيرهم

وتزعمهاالزهد،ظاهرةالفترةهذهخلالالأندلسيالمجتمعفيفظهرت،بالأندلس

معاويةبنأحمدالزاهدأمثالالأمويالبيتأفرادبعضوحتىوالفقهاءالعلماءبعض

سادتالتيوالفسادالتحللروحعلىاحتجاجأالثغورفيفرابطوا،بالقطالملقب

الأندلىفيالمربتاريخ،الصوفيخالديظر،-ا22-121ص،الأندليالأدب،هيكل(393)

بعدها.وما221حما(،الليبيةالجاممة)فثورات

وماكهـ2ص،الحربيةالدولة،لصون-بحدهاوما!زص)سبانيا،فيالعرب،بوللينينظر،)493(

,op.cit:242.923-255-241ص،الملمينتاريخ،صالم-بعدما PوليProven..
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الفترةهذهخلالالأندل!بلدعصتطالتيالفوضحالةأنكما)393(.الأندلسيالمجتمع

حلقةأوغناءمجلسفيالأن!عنوالبحثالطمأنينةطلبإلىالضفوسبعضدفعت

.693(الأندلسي)المجتمعيعبشهاالتيالمتردبةالحالةمنهروبأ،ندمانجماعةأوسماع

خلالطالأندلسيالمجتمعفيمستمرةبقيتالاجتماعيالتحضرحالةأنالىبالإضافة

لهذهالاجتماعيةالمظاهرمنوكان.السياسيةالحالةاضطرابحالةفيحتى،الفترةهذه

فيالعربتكتلفنرىأبنائهبينالوحدةعرىوانفصامالأندليالمجتمعتمزقالفترة

الفرقةتؤيدزعاماتفيهمفبرزت،والمولدونالبربروكذلكأيضأتكتلواوالاسبان،جهة

)793(.العنصريةناروتذكي

الرحمنعبداستطاعهـفقد422-003الخلافةعصرفيحسمالأمرهذاأنإلا

وبرزت،الزعاماتكلعلىفقضى6وحدتهمالأندلسفيالعربالىيعيدأنالناصر

الأندلسية.القوميةظاهرةواضحةبصورة

العربيالمجتمعوحدةهيملاحظتهايمكنالتيالأولىالاجتماعيةالظاهرةفإذن

سواءالأموالفتكاثرت،ونشاطبجدالعملإلىسكانهانصرافثمومنالأندل!،في

فبنى.البناءفيوسعباحكاماالأندلسيونيتأنقأنإلىأدىمما.للأفرادأوللدولة

وصففيالتاريخيةالرواياتأطنبتوقد،وغيرهاالمريةومدينةالزهراءمدينةالناصر

وأناقتهاجمالهاأوجالىالفترةهذهفيقرطبةالعاصمةوصلتكما.)المدنهذه

3(.وغيرها)!والوفيرةوالحماماتالكثيرةوالنافوراتالغناءوالحدائقبالقصورفازدحمت

قدمهاالتيالثمينةالهداياتلك،الخلافةعصرفيالاقتصاديالرخاءالىيشيرومما

عامشهيدبنالملكعبدبنأحمدالوزيرفهديةالمستنصر،والحكمالناصرإلىالوزراء

الحكمالخليفةإلىالمصحفيجعفرالحاجبوهديةالناصرالخليفةهـإلى327

رفاءعلىوتدلانالعصر،هذافيالاجتماعيةالحوادثأسهرمنتعتبرانالمستنصر،

جمعها.فيالاستغلالظاهرةوضوحمنالرغمعلىهـ(،أبضأ)م0الأندلسيالمجتمع

263.-262ص!،ابر،دراسات،بدر،ينظر)593(

مذهبمثلفينماففيه،اللهعبداياميربعصرالخاص3،!،الصقتبس،حيانابنينظر،()693

.الأمور

.182-122،181ص،الأندلسيالأدب،هيكل)793(

الزهراء.مدينة،الحزينجلة-231ص2،ب،الببان،عذاريابنينظر،)893(

بعدها.وما292ص،المسلمينتاريخ،عالم-بحدهاوما91ص،2%،قىطبة،سالم)993(

046،ص2،%،الإسلامدولة،عنان-41ص،138ص4،بالعبر،،خلدونابنينظر،)004(

512.ص
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الناصرالخليفةأنويروىالاسبانمعالمصاهرةعلاقاتأيضاالخلافةفترةفيويلاحظ

ماوأطرف)أمه(.مزنةتسمى)سبانيةجاريةابننفسههووكان،نافاريةسيدةحفيدكان

كانتهـ(934عام)توفيتالنافارعرشعلىالوصيةالملكةأ!40-طوطةأنالأمرفي

الحكموالخليفةمه(.)2اللاتينيةالرواياتبعضتذكركماالأمومةجهةمنالناصرعمة

التيوهيالمؤيد(،هشامالخليفة)أمصبحوهيناناريةامرأةمنتزوجالمستنصر

)304(.الأندلسمنالسلطهمنلمكنهعلىالمنصورالحاجبساعد!

الأعلىالثغرحكامالمولدةفسيبنيأسرةبينمصاهرةعلاقاتهناككانتكما

عامةعلىينعكسالأمرف!نالحالوبطبيعة)كمهـ(.الإسبانيالشمالفيالنافارحكاموبين

معالفترةهذهفيالمستمرةالجهادحالةالاعتباربنظرأخذناإذاوبخاصة،الثمعب

المسلمين.بيدالأسرىمنالكثيرفيقعالإسبانيةالممالك

ملكالثانيبرمودة)بنةتريسامنالم!نصورالحاجبتزوجالحجابةفترةوفي

،عبدةوالمسماةالنافارملكغرسيةبنالثانيسانجة)بنةمنتزوجئمومن.5ن)-

هذاعلىلقب)شنجرل(الرحمنعدولدهوكانوجمالادينانسائهخبرةمنوكانت

ضانجة)ك!(.لأمهجدهلإسمتصغيراالأساس

المنيفةالقصورذاتالزاهرةكمدينةالعمرانيةبالمنث!آتالحجابةعصروحفل

وكانرائحةوحدائققصرذاتجميلةمدينةجانبهاإلىابتنىثمومن.الغناءوالحدائق

مهـ(.وغيرها)7القناطرببناءاستهركما،العامريةوسماهاللنزهةيرتادها

هذهمثلالمنصورللحاجبوكان،والراحةالأنسبمجالسعصرهعرفكما

ووصفالكبير)!مهـ(.الوادينهرفيأنسرحلاتفيوزرائهيشاركهوكان،المجالس

1()04

()204

()304

()4

()504

)604(

()704

()804

156.ص2،!،الان،ع!اريابن

,293Provencal-84-83ص،1ب،أندلسيات،الحجي op. cit, ,I P

491.صا،ب،المغربسيد،ابن-ص12ب،اليان،ع!اريابن

بعدها.وما034ص،الأعلىالنر،السامرائي،ينظر

.97ص،أب،أندلسيات،الحجي

عنايأ،-73ص،66ص،(عمال،الخطيبابن-38ص3،!،البيان،عذاريابن،ينظر

583.ص2،ب،الإسلامدولة

575.ص2،ب،الإسلامدوله،عنان-992ص288c-287ص2،بر؟اليان،ينظر

.2يوص2،ب،اليان؟عذاريابن
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التيالتهممنأنهاالىنميلوربما)!م!(.حياتهطوالالصفةهذهولازمتهالخمر،بمعاقرة

تكللوالتيالم!نصورالحاجبقادهاالتيالكثيرةالجهادحملاتوبسب.بهألصقت

الإشان،بناتمنوالسبيبالغنائمعصرهفيالأندلسامتلأتفقدبالنصر،معظمها

صاحبالرجلفكانالأحرار،بناتتاركينالإسبانياتمنالزواجعلىالناسفأقبل

.(منها)5"الزواجعلىالإقبالأجلمنبنتهتجهيزفييغاليالبنت

الاجتماعيةالأمراضرابعضىالحجابةفترةفيالأندلسيالمجتمعإلىعادتوهكذا

للمرتزقةالمنصورالحاجباستخدامأدىفقد.الخلافةعصرفيمنهابرىءقدكانالتي

والجيش،الشعببينالانفصالمننوعإلى،الاسبانومسيحييوالصقالبةالبربرمن

إلىالوصولفيالمنصورالحاجبسلوكإنكما.بينهماالكراهيةوجودإلىوأحيأنا

إلىبالإضافةهذا،الغلبةإلىالتطلعوشيوع،الطمعروحتفشيإلىأدىقد،السلطة

المتعصببمظهرظهورهمعالمنصورالحاجببهاولعالتيوالشرباللهومجالس

اهـ(.)1لمبادئهوالحاميللدين

الاضطرابوسادهـ،422-993الفتنةفترهخلالالأندلسيالمجتمعتفككوازداد

منمثاربهمفيالناسواختلف،المريرةالسياسيةالصراعاتبسببالناسعامةوالقلق

بنمحمدأمثالالملذاتفيغرقمنفمنهم،المضطربالوضعهذامنالتخلصأجل

.(والمجون)2"بالخلاعةوصفالذيالجبارعبدبنهشام

الفتنةمعتركفيودخلالأحداثجارىمنومنهم،العزلةإلىيميلمنومنهم

.)413(وشرهاخيرهاوذاق

فاهتزالطوائفعصربالأندلسهـوقام422عامالأندلسيةالخلافةسقطتثم

والصقالبةوالبربرالحربمنيتالفوالذيالأجناسالمتعددالأندلسيالمجتمع

والعنف،الاضطرابوسيوعالاجتماعيالقلقانتشارفمع.وغيرهموالمستعربين

فقامت،الأمنعلىللحصولالوحيدةالوسيلةفأصبحتالعرقيةالتكتلاتتشكلت

268.ص-ا،ندلسي1،دب،هيكل-578ص2،%؟الإسلامدولة،عنان)904(

!و.ص،المعجب،المرافي،ينظر)041(

926.-268ص،الأندلسيالأدب،هدرند،)411(

.08-97ص3،بر،البيان،عذاريابن)412(

934.-348ص،الأندلسيالأدب،هيكلينظر،)413(
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الطوائف،أمراءبينالمستمرةبالحروبالعصرهذاوامتاز.المعروفةالطوائف)مارات

علىوالحرصالفرديالجشعوكان.الواحد)الأصلذاتالإماراتبينوحتى

الأخرىالاعتباراتجميععلىاحياناتطغىعواملالشخصيةالمصلحةدايثارالكسب

نفسها)415(.الإمارةداخلوأحيانا،الفترةهذهفي

فيوتنوعتكبرتالتيالخاصةطبقةوجودللأندل!،السياسيالوضعهذاوأفرز

وجودالعصرهذاوتخلل.العامةالطبةةوهناك،الطوائفأمراءبلاطاتمنبلاطكل

تدعوالأندلسبلادفجابت،تفككمناليهوصلوماالأندل!مصيرأدركتواعيةطبقة

)416(.الباجيالوليدوأبوحزمابنالطبقةهذهزعماءأبرزومنالشملولمالوحدةإلى

الفتنفبجانب.الامرينالطوائفأمراءحكمظلفيالأندلسيالشعبقاسىوقد

خاصةضياعا)ماراتهممنجعلواالذينالطوائفملوكجشعمنالشعبقاسى،الداخلية

إنشاءفيلشهواتهمإرضاء،كدهموثمار،أموالهمينهبونعبيدا،رعاياهموجعلوا

إلىبالإضافةهذا،الترفحياةفيوالانهماكوالعبيد،الجواريواقتناء،الباذخةالقصور

علىوالمحافظةالبقاءأجلمنأحضانهمفيوالارتماءالإسبانملوكالىالاتاواتدفع

المجتمعفيالنفسيالتمزقوساد)417(،مريرةأملبخيبةالشعبفأصيبمهزوز،كرسي

مدينةعلىالنورمانسيطرةبعدوبخاصة،الأندلسعنالرحيلأصواتوعلتالأندلسي

وبرزت.418(هـ)478عامطليطلةعلىالسادسألفونسووسيطرةcهـ456عامبربشتر

بلدفيعاثتوالتيوغيرهالكمبيادورقادهاالتيالأشرارعصاباتالعصرهذافي

قدمتالتيالمغامرةالقلقةالشخصياتمنمجموعةظهرتكمافسادأ،الأندلس

وزيرعمارابنالشاعرشخصيةأمثالوالتأييد،الحونعندهتلقىأميرلأيخدماتها

تضييعمسزوليةالمزرخينبعضعليهمأوقعالذينالفقهاءوبعضعباد،بنالمعتمد

.الأندل!)!اهـ(

بأحكاموالاستهتار،والعقيدةالايمانبضعفيتسمونالطوائفملوكأكثروكان

.03ص،السياسيالتارلغعبود،بنمحمدينظر،)414(

بعدهأ.وها601ص59،ص،!وص،اليانكتابينظر،)415(

بمدها.وما82ص،الأندل!اتوحيدإلى"الدعوةالسامرانييخظر،)416(

.41ص93،ص،الأندلسيالأدبتارلخ،عباس)حسان)417(

48.-47ص،علاقات،الامراني،ينظر)418(

.37ص34،ص،الأندلسيالأدب،عاس)حسان)941(
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تزدانالأنيقةالمترفةقصورهموكانت،كتاباتهفيحزمابنعليهمسجلهماوهو،الدين

والنساء،والطربالأنسبمجالسنفسهالوقتفيوتحفل،والأدبالشعربمجالس

.وسحرهالحصرهذاادابفيكبيراحيزاشغلتأموروهذه،042(والخمر)والغلمان

اقتناءالىوتميل،الإباحيةالروحبهذهتتأثرالمنحلةالمرهقةالطوائفمجتمحاتوكانت

يومئذيجتاحالثهـاملالانحلالهذاوكانضرولها،بمختلفالحسيةواللذةالماديةالمتعة

مكانةالأندلسيةالمرأةاحتلتفقدهذاكلومع)421(.الأندلسيالمجتمعطبقاتسائر

فيالحمامة)طوقكتابمثلالكتبالأندلسيونفيهاوألف،الطوائفعصرفيمحترمة

والفنونالعلوممنالوافرنصيبهانالتكماحزم)ء4(.لابنوالألآف(الألفة

مثلا4243(.المستكفيالخليفةبنتكولادةهـ(،)23والاداب

وهدوءسياسيباستقرارالمرابطينسيادةتحتانضوائهامنذالأندلسوتمتعت

التيالظالمةوالمغارمالمكوسمنكثيرمنالعهدهذاظلفيفتحررت،إجتماعي

قصورهمعلىول!نفاق،جانبمنالإسبانملوكجشعلإرضاءالطوائفملوكفرضها

.)425(والإسرافالبذخأنواعشهدتاليالمترفة

حياتهفيالماديالنحسنمنبنوعالعهدهذافيالأندلسيالشعبعامةسعروقد

حملبينماوسلامهدوءفيأقواتهمتحصيلدإلى،السلميةالأعمالإلىانصرفوالأنهم

بلدالرغيدوالعيشالرخاءعموبذلك،الأولىبالدرجةالجهادمسؤوليةالمرابطون

.)426(عليد!ابنهيوسفعهدفيالأندلس

العصرفيالأندلسصيةللمرأةالاجتماعيةالمكانةتصوربمكانالسهلمنوليس

المرأةبمنزلةفقطاهتمتالموضوعلهذاأشارتالتيالرواياتأنإذ،المرابطي

الحياةمناحيفيبالتدخللهاسمحالحريةمنكبيربنصيبتمتحتوالتيالمصمودية

.47ص،والحسبةالقضاءفيعبدونا،ابنينظر)042(

424.ص،الطوائفعصر،عنان)421(

بحدها.وما224ص،حزمابنعندراسات،مكيالطاهرينظر،)422(

)؟.حما،الأندلسيةاليئة،شلبيصمد)423(

945.حما،علاقات،السامرائي-بعدهاما336jص3،ب،نفح،المقري)424(

الأندلسية،اليثة،شلبيسحد-161-915ص3(ب،الاسلاميالتمدنتاريخ،زيدانجرجي)425(

.-5455ص

.95ص،الموشيةالحللينظر،)426(
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المرأةعلىذلكانعكاسمقداريوضحماالرواياتهذهفيوليس)427(.المختلفة

وقتايتطلبوانما،سربعةبصورةيتملاالاجتماعيةوالقيمالتقاليدفانتقال،الأندلسية

الرواباتهذهمننستنتجأنيمكنناولكنواستساغتها)428(.الأمورتلكلتقبلطويلا

المدبجةفالقصائد،الفترةهذهخلالالأندلسفيالاجتماعيةوقيمتهاالمراةمنزلة

وتدل،واحترامودمنإتجاهنالرجليكنهماإلىشكبلاتشيررثائهنأوبمدحهن

صوتهابارتفاعنحسثم)!4(.الإداريةالحياةفيواسعةسلطةمنلهنكانماعلى

العصرسعراءمعتعقدهامجال!فيبصراحةمشاعرهاعنالتعبيرفيوحريتهاالأدبي

الأعمىالشاعرمعالكلاعية()نزهونللشاعرةالمصادرذكرتهاالتيكالمجالس

.)043(المخزومي

فنستدل.جاريةأوزوجةكانتسواءويقدرونها،المرأةيحترمونالأندلسيونوكان

وتبيانالعقودكاتبحضورسرائهنيتطلببحيث-الجواريبيعفيتثددهممن

تقديرهممدىعلىدمة)431(،بكلأجلهامنالجارلةتطلبالتيالمقنعةالأسباب

الكعيرومحاربةالدارربةالمرأهباحترامالشعورالأندلسفيالمرابطونقوىوقد،للمرأة

المثليقتضيهلماطبقآوذلك،الطوائفعصرفيسادتالتيوالمجوناللهووسائلمن

وتشددأولا،الأمومةعلىيقومأولياجتماعيبنظاممتعلقأظلالذيالبربريالأعلى

.432(ثانيا)الاسلاممبادىتطبيقفيالمرابطون

مشددةسياسةيتبعأنتاشفينبنيوسفدفعتالسياسيةالأحداثبعضأنكما

استخداممنيمنعلمهذاولكناليسانه)433(،يهودوبخاصة،الأندلسفياليهودضد

غرناطةواليأنإلىالمصادربعضفتشير.الأندلسفيالكتابةأعمالفياليهود

منطائفةوجدتكما)043(.يهوديكاتبلهكان(اللمتونيينالةعمر)أبوالمرابطي

أميرعليهمحرموقد،المغربيةالمدنفينهأراأعمالهاتزاولالمغربفياليهود

992.ص،والأندلىالمفربفيالإصلام،بروفنسال)427(

.94ص،والموحدينالمرابطينعهدفيالئعرالسعيد،

.31ص!،الأندلعيا،دبتاريخ،عباساحسان)942(

326.-424صا،جى،الاحاطة،الخطيبابن)043(

ي!.3ص4،!،الإسلامتاريخ،حم!ن)براهيمحسن)431(

.461ص،علاتات،الامرالي)432(

482.ص،الأندلستاريخ،أشباخ)433(

77.ص4،!،البيان،عذاريابن)434(
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.)435(اليهودخطرمنوقائنك!جراءوذلكليلا،فيهاالمبيتيوسفبنعليالمسلمين

النصارىمنجديدةطائفةوفودالمرابطينظلفيالعربيالمغربمنطقةسهدتكما

ألفونسومحهؤلاءتعاوننتيجةوذلكهـ،52هعامالأندلىمنغربواالذينالمعاهدين

أفتىوقدهـ،5وأالأندلسعلىالمدمرةحملتهأثناءأرغونملكالمحاربالأول

)436(.المغربإلىونفيهمبتغريبهمرسدبنمحمدالوليدأبوالجماعةقاضي

المرابطينأمراءأنكما،المعاهدبنجميعيشمللمالتغريبهذاأنينكرولا

نأحصلفقد.الحغربأوالأندلسفيسواءلهؤلاءالرعابةحسنعلىحرصوا

حفيدعمر)أبوالمرابطيعاملهاضديوسفبنعليإلىعريضةرفعواغرناطةمعاهدي

هراكشالىعليفاستدعاه،معهمسيرتهسوءعلىفيهايحتجون(تاشفينبنيوسف

)370(.بالسجنعليهبالحكمانتهتتحقيقيةجلسةإلىوأحاله

فيمضطهدينعاسواالذمةاهلانإلىالمراجعبعضأشارت،الأحداثهذه)زاء

ضرورلةاحتياطاتإلا،أعلاهبيناهوكمايعدو،لاالأمرولكن.)438(المرابطيندولة

دولةظلفيالأموالجبايةفيعملواوالمسيحييناليهوداأنالى)ضافة،للأمن

.943()المرابطين

علىواطلاعهمبالأندلسييناختلاطهمبعد.الترفألوانالىالمرابطونمالثم

منكثيرةصورأعرفالطوائفعهدوأنوبخاصة،الأندلسيةالمدنفيالحياةأسالبب

أبناءيحياهاكانالتيوالمتعةالرفاهيةبحياةيتأثرونجحلهممما)5كهـ(،والخلاعةالمجون

بشتىوحاربهاالمرابطينعلىالأحوالهذهتومرتبنمحمداستنكروقد)امه(.الأندلس

.442()الوسائل

اللثامالأندلسفيوبخاصةالعامةبعضاتخذفقد،المرابطينسعاراللثامكانولما

414.ص،الإداربةالحياةالعواد،عبد)435(

.14ص،اب،مرطبة،سالم-01ص،المحجمالآبار،ابن)436(

.174_175ص،،يوسفبنعلي5،ميراندة()437

،2ب،الإسلاميةالثعوبتاريخ،برركلمان-46ص2،!،الحربتاريخ،حتييظر،)438(

.35-34ص،اسبانيةفيالاصلام،البديععيد-188ص

ث!.8ص2،برالأندل!،تاريخ،أئباخ)943(

.43صالأندل!،فيالحرببلاغة،ضمأحمد()45

423.-422ص،المرابطيندولةقياممحمود،(ححدحسن()41

.44ص،علاتات،السامرائي()42
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نأبدلااللثامبأنعبدونابنحتمهناومنوترفعا)3هه(،الناسعلىتطاولآلهمزيآ

)ههه(.بالأندلساللمطيأواللمتونيأوبالصنهاجيخاصآيكون

وهيبالإشارةجديرةاجتماعيةظاهرةلناتلوحللأندلسالمرابطيالحكموخلال

الاسبانية.الممالكسيطرةتحتمدنهمفيبقواالذينالأندلسيينأي،المدجنينظاهرة

هـحيث478عاممن)عتباراالأندلسقواعدأهمعلىتسيطربدأتالتيالممالكهذه

التاريخهذاوتلا.لمملكتهعاصمةواتخذهاطليطلةمدينةعلىال!مادسألفونسوسيطر

هؤلاءتعرضوقد.المرابطيالحكمخلالأندلسيةفواعدعلىالاسبانسيطرة

عامالزلاقةمعركةفيالمرابطينانتصاربعدوالإفناءوالتنصيرالاضطهادإلىالمدجنون

بتواليوالانقراضالانحلالإلىالجماعاتهذهتعرضتالزمنوبمرور.947.

أخلاقهممنالكثيريفقدونفأخذوا،والاسلامالعروبةبمواطنالصلةوانقطاع،الأجيال

محتفظة،الإرهابركم،منهمقليلةبقاياظلتفقدذلكومع.ولغتهموتقاليدهم

هه(.)3الميلاديعشرالسادسالقرنأواخرحتىبعروبتها

حياةفسادتأيضا،الدينعلىالقائمالموحديالحكمنحتالأندلسوانضوت

إشاعةفيجهودهمالموحدينخلفاءوكرس،البدايةفيالبلادعلىوالخشونةالجهاد

إلىالناسبعضعودةالمؤمنعبدالخليفةبلغولما.ولاياتهمفيوالاستقراوالأمن

وازالةهؤلاءبمطاردةولاتهإلى556Xعاممرسوماأصدروالطربالغناءمجالس

فنعصتهـ(058-)558يوسفيعقوبأبوولدهنهجهعلىوسار)"ههـ(.المنكرات

فيوركبتهبالتدينالخليفةهذاووصفوالهدوء،بالاستقرارعهدهفيالأندلس

-)058المنصورالخليفةعهدوفي.معروفهوكمابجراحهمتأثراولوفيهه(،الجهاد)7

،الفروععلموطارد.الرسميالمذهبوجعلهالظاهريبالمذهبجاهرها595

الأمروهذاكه(.)8والأندلسالمغربمنإزالتهعلىوعملالمالكيالمذهبوحارب

اليومية.الناسبمعتقداتشعلقإجتماعيةصفةلهانإلاعقائديا،كونهرغم

الثيابصنعمغأنهحتىوالفجورالفسادمظاهربمطاردةالخليفةهذانشطكما

.46ص،الأندليالأدبتارلخ،عباس)حسان)3!ه(

.28ص،اندليةرسائلثلاث)!(

بحدها.وما705ص،الأندليالفكرتاريخبالئيا،)45(

043.ص،علاقأت،رميلةأبو()46

31.ص،والموحدبنالمرابطينعهدفيالعرال!حيد،)47(

355.-354ص،المعجب،المرافي()48

434
http://www.al-maktabeh.com



وحاكواالأولياءمنزلةوأنزلوهالناسعامةإعجابالخليفةهذانالومد.لمهـ()9الحريرية

وبعدهـ(.)03الخليفةبهذاتعلقهاازدادالتيالعامةخيالعنتعبرالتيالأساطير،حوله

عامالعقابمعركةبعدسيماولا،بالأفولالموحديندولةأخذتالخليفةهذاموت

العامة،عليهموتجاسرتالأهواءبهملعبتضعفاءملوكالناصربعدوتولىم!هـ.9

منالس!عراءفأكثرالأندل!،بلدفيالنفسيوالتمزقالقلقمننوعاالحالةهذهفأوجدت

إلىبالإضافةهذاالفساد)431(.ومنالفقررمنالظلمومنالدهرمنالشكوى،الشكوى

يبقى(بنعلي"بولدىكانفقدالغضاء،وتعليمهنالجواريشراءالىالأمرولاةميل

فلما،لطلبهيستجبفلمالمأمونالعلاءأبومنهفطلبهاالغناءعلمهاجاريةمالقةوالي

.)452(إسبيليةفيعنقهوضربعليأباإليهأحضرx!626عامالخلافةالمأمونتولي

للعصراستمراروهو،الموحدينعصرفيبالأندلومرموقةمكانةللمرأةوكان

اليهاوصلتالتيالمكانةعلوالموحدينفيلسوفرشدابناراءمنونستدل،السابق

اختلافهوو)نماالطبعفيوالنساءالرجالبيناختلافلاانهيرىرسدف!بن.المرأة

فيالرجالمنأضعفالنساءولكنالرجالا،طبيعةتشبهالنساءطبيعةأنأي،الكمفي

هذهولعلالتفكير)433(.حريةواعطائهنبالعملللنساءالمجاللإفساحفطالب.الأعمال

ابنرثاءمثالوخير،خجلأيدونزوجاتهمرئاءعلىالشعراءسجعتالتيهيالنظرة

الشاعرةإسميلمعالموحدينعصروفي)هـ؟4".كاملشعربديوانالمجدأمزوجتهجبير

منخوفأوحرجدونصريحأغزلابقلنكنغيرها)؟43(،وأخريات،الركونيةحفصة

إجتماعي)436(.عرف

يعقوبأبيالخليفةعهدمنواعتبارا،الإسبانسبايامنالموحدونالخلفاءوتزوج

هذاوتميز.د4(الإسبانيات)7هؤلاءمنأولادهوأولادأولادهبحضكانولهذا،يوسف

431.ص،علامات،رميلةأبر،يظر-142ص،الموحدلنعصر،عنان)944(

.33ص،المرابطينعهدفيالشعرالسجد،-382ص4،ب،نفح،المفري)045(

بعدها.وما217ص،الشحرالسحيد،)451(

431.ص،علاقات-رميلةأبو()452

257.ص،3ص،الإصلامظهر،أمينأحمد)453(

.806ص3،!،والتكملةالذيل،المراكمياللهعبد)454(

292.ص،ا!،نفح،المقري-بحدهاوما4اوصا،!،الإحاطة،الخطبابن;455(

.51ص،الشعر،ال!عيد(456)

.4ص336،ص،الححجب،المراكشي,457(

435

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الىلجأحيث،قشتالةمملكةمنوبخاصة،الإسبانأمراءبعضبإسلامأيضاالعصر

.الموحديالجيشفيتائداواصحزكريا()ابوباسموتسمى)سلامهواعلنالموحدين

الموحدينخلفاءواضطهد.)438(المسيحيةاعتنقالموحدينأمراءأحدأنبالمقابلووجد

السممالالىالهجرةأوالموتبينعليبنالمؤمنعبدوخيرهم،الأندلسيهود

)الشمالالحرببدارأخرىولحقتطائفةمنهمفأسلم.الإسلامأوالاسباثي

تنافيمتعصبةسياسةعلىيدلوهذا)945(.كذلكالمسيحيينالأمروسمل(،الاسباني

)058يعقوبيوسفأبوالخليفةأجبركما.الذمةأهلمنوموقفهالاسلامتعاليمسماحة

ومن)ه46(.غيرهمعنيميزهمع،خابزيالتحليعلىالمغربيهوده!393-

الموحدية.الأندلسولايةعلىالأمرهذاينسحبأنالطبيعي

يميزوافلماليهود،منحربةأكئركانواالأندلسفيالنصارىفإنحالكلوعلى

يقاريأأنيمكنلاعريقةبروابطتجاههميحصعالأندلسيالشعبأنكما،معينبلباس

اليهود)اكه(.منبموقفه

منتتألفال!نصريالمجتمعفيالسكانيةالعناصرفإن،غرناطةمملكةعصروفي

وخراسانالهندمنقادمةالأندلسوصلتالتيالإسلاميةالجالياتوبعضوالبربرالعرب

بالمملكة.المسلمينطائفةتشكلالعناصروهذه)!(.غرناطةضواحيوسكنتو)يران

.)463(وخصائصهاقبائلهاالىوبالانتماءبالعروبةالاعتزازموجةالمملكةهذهفيوسادت

الإسبانيالشمالسكانمنالكثيروحمتالمملكةهذهبرعايةالمسيحيونوحظي

للمسيحيينالمملكةهذهسهلتكماالإسلام.منهمقسثمواعتنقاليهالجأواالذين

فيوجودهمكثرالذينالأسرىوجدهؤلاءالىوبالاضافة)مكه(.التجارةحريةالإسبان

فعرتالإسلاماعتنقالأسرىهؤلاءمنوقسم.الجهادحروببسببغرناطةمملكة

.)465(الدولةهذهمدنعلىالإسبانسيطرةبعدالأمرينلاقواوقد،بالمرتدينهؤلاء

464.-463ص،علاتات،رميلةأبو458(

.281ص5،جى،الزاهرةالنجوم،برديتغركطابن945(

383ص،الممجب،المراكي06(

.58ص،33ص،الثحر،العيد461(

976.ص!2،ب،الرحلة،بطرطةابنيظر،(62

47.وص،16ص7،ص3،بر-47صا،بر،نفح،المفريينظر،463(

115.ص801،ص!،كرناطة،فرحات(44

.112ص(يضأ،465(
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بينالأسرىتبادلتسهيلومهمتها)الفكاكين(تسمىغرناطةمملكةفيطائفةووجدت

بثقةوتمتعواوالصدسنبالاستقامةالفكاكونعرفوقد،الإسبانيةوالممالكغرناطةمملكة

أتعابهم)ككه".بدلعالبةأجورأونالوا،الطرفين

عائلةمائةثلاث766e-عامالخاسومحمدالسلطانفيهاستقبلالذيالوقتوفي

بنيمملكةإلىوقطلونيةالبلياريهودلجوءمع،القشتاليناضطهادمنهربتيهودية

عنتميزهمشارةوضععلىاليهودأجبرواالأحمربنيصلاطينبعضأنإلاالأحمر،

سقطتعندماالاضطهاداليهودهؤلاءولقيالجياد)467(،ركوبمنومنعوا،المسلمين

.الإسبانبيدغرناطةمملكة

منهنعدداالمجتمعهذاعرفوقد،غرناطةمجتمعفيجيدمركزللمرأةوكانت

التيإسماعيلأممريم:ذلكعلىومثال،والسياسةوالعلمالأدبميادينفياستهرن

الخاسى.محمدخلعفيالبارزالدورلهاوكان،اياوليوسفلدىمحظيةكانت

وخليلتهالأحمربنعليالحسنأبيزوجةالحرةعائشةالسلطةعلىالصراعوتزعمت

اللغةفياستهرناللواتيالنساءومن.الهاولةإلىالأحمربنيبملكدفعماوهذاثريا،

جعفرأبيبنتالحسنوأم،الركونيةالحاجبنتوحفصةزيادبنتحمدونةوالأدب

)8!ه(.والأدبالطبحقليفيإسمهالمعالتيالطنجالي

مجالسفيهاظهرتفقدالمملكةهذهفيالسياسيالاستقرارعدممنالرغموعلى

ينصلمالغرناطيالمجتمعأنهذاومعنى.والغناءوالرقصالشرابحيثوالترفاللهو

أبوابالإسباندقعندماالاالكابةتغمرهولم،المحنايامفيحتىالمرححياة

.946(غرناطة)

أوروباإلىهـووصل735عامالوسطىاسيامنانطلقالذيا،سودالطأعونوكان

البليارإلىرياحهوصلتهـ،748عامفي)سكندنافياإلىومنهاوفرنساإيطالياببلادمارأ

منالناسالاففحصد،مالقةإلىاننقلثمهـ،974عامفيوالمريةوللنسيةوبرسلونة

النصريالمجتمععرفكما.ومالقةوبلشغرناطةمدنويخاصة،غرناطةمملكةسكان

114.-113ص،طةناغر،تفرحا(كه6)

،فرحات-223ص،ا!،ففح،المقري-84س،البدرلةاللمحة،الخطيبابنينظر،()67

.116-131ص،غرناطة

122.ص،غرناطة؟فرحات-318ص،4ب،ففح،المقري،ينظر()68

.)"3-138ص،طةغرنا،فرحات()946
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السلطانعهدفىبنيوالذيغرناطةفيالمارستانواستهر،العامةبالصحةالاهتمام

وكلللنساءواخرللرجالواحدجناحينمنمؤلفاالبناءهذاوكان،الخامسمحمد

)047(.النافوراتفيهاتصبماءبركةوسطهفيكبيربهوبينهما.طبقتينمنيتألفجناح

المجتمعفيالتسليةاعمالأهممنالجريدورميالخيلوسباقالصيدرياضةكانتكما

ظروفهتتطلبالذيالمجتمعأفرادعليهايتدربمبسطةعسكريةتمارينولعلها،النصري

)471(.الدوامعلىوالبسالةوالحذراليقظة

القضائية:النظم

لتعلقهاوذلكوالعامةالخاصةعندالخططأعظمهنبالأندل!القضاءخطةتعتبر

إذاوحاسيتهمأنفسهمعلىوتطبيقهاالخطةلهذهفيهاالأمرولاةاحتراممع،الدينبأمور

ذلك)472(.الأمراقتضى

فيالجهادتعتمدقلقةفترةفيالأندل!أهـكانت38-59الولاةعصروخلال

الصراعاتبعضإلىبالإضافة،البرتاتجبالوراءأوالأسبانيالشمالفيايثهسبيل

فيالقاضيسميولهذا(هلها.علىغالبةكانتالجنديةصفةأنهذاومعنى.الداخلية

هذهخلالإفريقيةسمالفيموجودقضائيتقليدوهذاالجند)473(.بقاضيالفترةهذه

.474(،الفترة

القاضي:همثلاثةالولاةعصرخلالالأندلصفيالمسلمينالجندقضاةوأسهر

بنيحيىوالقاضيفلاحبنعنترةوالقاضي،المسالمةأبناءمنوهو،أسلمبنمهدي

يلي:مالنايتبينالقضاةهؤلاءتراجمخلالومن)؟47(.التجيبيزيد

بأمرالأندلسقضاءتولىإنهروايةعلىزيد،بنيحيىالقاضي،بعضهمإن-أ

واليإنأخرىروايةوفياهـ()476(.51_)99العزيزعبدبنعمرالأمويالخليفةمن

)047(

1()47

)472(

3()47

)474(

)475(

)476(

.ار3-431ص!،طةغرنا،تفرحا،بنظر

174.ص7،!،نفح،ال!قري-09ص،البدهـلةاللمحة،الخطيبابنينظر،

.21ا،القضاء،الحجي-217ص،أ%؟نفح،المقريينظر،

.14ص؟قرطبةمضاة،الخئني

202.ص،ا!،الإيمانمعالم،الدباغ-57صا،%،العرصهـلاض،المالكيينظر،

الآبار،ابن-43-42صالحليا،المرقبة،الباهي-14-8ص،قرطبةمضاة،الخمضي،ينظر

731.ص2،!،التكملة

14.ص،قىطةقضاة،الخثني-43ص،الملياالمرقبة،الناهي
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الكلبيضراربنحسانالخطارأبوالواليالأندلسإلىالكلبيصفوانبنحنظلة)فريقية

قاضيا)477(.التجببىيزيدبنيحمىمعهووجهأهـ(28-)125

بنمهديالقاضيحالهوكماالجثد،فاضييعينالذيهوالأندلسوالي2-

ا-)16السلوليالحجاجبنعقبةالأندلم!واليالمنصبهذاولاهالذيأسلم

اهأ)478(.21

الحق،عنبالتحريتميزهممع،والتقوىبالورعالفضاةهولاءجميعوصف-3

)!4(.والخطابةالبلاكةفيبراعتهممع،أهلهالىرارجاعه

هذاضوءعلىأمورهمويصلحون،الناسمنالنقديتقبلونالقضاههؤلاءكان-4

حصلكماالظأهر،فيوتقواهكورعهالسريرةصافييكونأنيجبالقاضيلأنالنفد،

.()5!4فلاحبنعنترةللقاضي

قبلمنالقاضيتوليةعهدبكتابةالفترةهذهخلالأندلسيقضائنتقليدوجد-5

كمالنفسهالتوليةعهدكتبنفسهالقاضيأنالقأضي)كرامبابمنأيضأووجد،الوالي

:نرىالعهدهذاخلالومن)481(.أسلمبنمهديللقاضيحصل

فجرمنذ)سلامىتقليدوهذا،يقولونمالكلوالاستماعالخصوممعالتلطف-أ

.الإسلام

المسجد.فيالقضاءمجالستعقد-ب

وهي:القضاءلمنصبتابعةوظائفالعهدفيوردت-!

)المعينون(.القاضيوأعوانوالمشورةالفتياوظيفة-ا

(.الخصومحججيزكون)الذينوالمزكونالشهود-2

هذاعنمعلوماتلديناتوجدولا.حرببن)براهيمبالقاضيالاستعانة-3

مهديوأن،قرطبةفيالجماعةقاضيكانالقاضيهذاأنلنايبدولكن4821()القاضي

.14ص،قرطةتضاة،الخشني)477(

.42صالعليأ،المرمبة،البأهي)478(

.43ص،الحلاالمرتبة،النباهي-9ص،قرطبةقضاة،الخشني947()

.13صأيضأ،)048(

بعدما.وما9ص،الخنيينظر،)481(

ك!.8ص،الأندلسفجرمؤن!،)482(
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العاصمةفيالجندأمرفييفصلونالذينالجندقضاةكانواالاخرينوالقضاةأسلمابن

منالرغمعلىأنه،ذلكعلىودليلناالجهاد،معاركفيمعهميخرجواعندماأو

قاضيمنصببقيلكن)483(،الإمارةعصرفيبقرطبةالجماعةقاضيمنصبوضوح

هـ4(.اهـ()894عام)توفيبثيربنمحمدوتولاهبقرطبةالجند

اليهودمنالذمةأهلالفترةهذهخلالالأندلىفيالعربيالحكمواحترم-6

تقعالتيالمنازعاتوفضمضائهماختيارفيالكاملةالحريةلهموجعل،والمسيحيين

قاضياسموجدولهذا،أمورهمفيالدولةتتدخلولاالخاصةقوانينهمبموجببينهم

القاضييقوموذميمسلمبينالخصامفيهايقعالتيالحالاتوفي.القوسىأوالعجم

أهليتمكنلكيالمسجدرحبةفيالقاضيهذايجلسولذا،المنازعاتبفضالمسلم

بيسر)5"4(.إليهالوصولالذمة

وبدأتالأندلسفيالعربيةالدولةاسنقرتهـ،316-138الإمارةعصروفي

العصرهذافينرىولذا.الولاةعصرفيعليهكانتمماوضوحأأكثرتظهرنظمها

حكمواالذينوأحفادهواولادهالداخلالرحمنعبدساروقدالقضاء،بنظمالاهتمام

لائم.لومةالحقفيتأخذهملاالذينالجبدبنالقضاةاختيارعلىبعدهمنالأندلس

أهمإلىتشيرأمويأميركلحياةتترجمالتيالتاريخكتبخلالمننرىولهذا

حياةترويأنهابالقضاءاهتمتالتيالأندلسيةالكتبخلالمنونرى،)قضاته

القضاء)7)0(.ولاهالذيالأميراسمإلىمشيرةالقاضي

أهمها:مميزاتعدةالعصرهذافيالقضاءولنظام

لاسلطتهوكانتالجماعةقاضيأوالقضاةقاضييسمىقرطبةالعاصمةقاضي-ا

قضاةالأخرىالأندلسيةالأقاليمواللمدنوكان.نفسهاالمدينةأوالإقليمحدودتتجاوز

تعيينفيالجماعةقاضييستشيرالأميركانأحيانأولكن،الجماعةبقاضيلهمعلاقةلا

ز(.)المقدمةترطبةقضاة،الخني)483(

21.صالعليا،المرتبة،النباهي)44(

ص141،ص،الأندليالاربخ،الحجي-ص7!،صالأندل!،فجرمزن!،،ينظر)485(

.138

بحدها.اوم15ص!،قىطبةقضاة،الخشني-بعدهاومأ48ص2،ص،عذاريابنينظر،)486(

بحدها.اوم15ص،قرطبةقضاة،الخشي-بعدهاوما43صالعليا،المرقبة،الباهيينظر،)487(
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الأميريكلفهعندمأالإقليمقضاةمعالتحقيقبمهمةيقوموأحيانا،الأقاليمقضاة

.)!هـ(بذلك

يرافقالذيالجندقاضيمنصبوبقي،العاصمةفييقيمالجماعةوفاضي

بنيحمصكالقاضيواحدشخصفيالمنصبانجمعوربماوترحالها،حلهافيالجيوش

فىالأميرمعلخروجهالعسكروقاضيالجماعةقاضيكانفإنهالتجيبيزيد

.)948(الغزوات

منكبيرعدد)حجامنرى،الإمارةعصرفيالقضاءنظامدراسةخلالومن-2

توليمنللتخلصكثيرةبحججتذرعواوقدالقضاء،خطةتوليعلى3والعلما3الفقها

للخطرتعرضمنومنهمالقضاء،توليعلىإجبارهبعدهربمنفمنهم،المنصبهذا

بهذايفتكأنيوسكالذي،الأمويالأميريغضبكانالامتناعهذالأن،امتناعهبسبب

هذاقبولعنوامتناعاالأميرلسلطةتحدبابالسيفلضربهعنقهمدمنومنهم،الرجل

يشيرأنيترجاهولكن،الممتنعلركبةالأمويالأميريخضعالأحيانوأكمر.المنصب

4(.الأمر)!وهذايتولىأنيصلحبمنعليه

نرىولكن)194(،المالبيتمنالدولةلهحددتهراتبأللقاضيأنالمعروفمن-3

فيالسمكيصيدكانال!مليمبنأسحاقبنمحمدأمعالالقضاةبعضأنالأندلسفي

الأندلسقضاةمنووجد)294(.الدولةمنرزقايزخذولاثمنهامنويقتاتقرطبةنهر

للقضاءفيهأينظرلمالتيالأياموعن،والجمعالعطليومعنالأجورأخذعنامتنعمن

شراحيلبنوعمر(الغافقيأسودبنسليمانالقاضيأمثالأخرىبأمورانثغالهبسبب

بنمحمدالقاضيامثالالمنصببغيرهلمحالهعلىبقيمنومنهم،وكيرهمالمعافىي

.394(ل!يجار)دارايسكنبقيالذيسلمة

منصبعلىالمناوبةنظام،الإمارةعصرخلالالأندلسيالقضاءنظامفيوجد-4

.حالصقدمة،قرطبةقضاة،ا!شني)488(

2.كهص،الداخلالرحمنعبد،الدوري)برايم!-43حماالأندل!،فجر،مؤنس)948(

بعدها.وما12صالحليا،المرتبة،النباهيينظر،)094(

218.صأ،بر،الحكمنظام،القاسميظافر4(و1)

(.للتدليلهلاضربناهالخلافةعصرفينموذج)هذا214صا،!،المنربسيد،ابن294()

؟9.ص،73-22ص،ترطبةقضاةهالخشنيينظر،)394(
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هذاعلىتناوبوقداخر،لقاضيوعاما،لقاضيعامافيعطى،بقرطبةالجماعةقاضي

لىاذا،المعافريسراحيلبنعمروالقاضيالحضرميصالحبنمعاويةالقاضيالمنصب

بهذاالدورصاحبالقاضييذكرهالمناوبةعملية(الداخلعصرفي)وبخاصةالأميرنسي

.هـ(الأمر)59

الرحمنعبدفالأمير،أخرىأعمالاالرسميمنصبهبجانبالقاضيإلىوعهد-3

أختهلجلبالتامبلادإلىيذهببأنالحضرميصالحبنمعاهـلةالقاضيكلفالداخل

عرفوالذيالرمانمنهاالثامأهلتحفبعضللاندلسجلبالذيوهو،الأصبغأم

.)594(السفريبالرمانبعدفبما

وكذلكالجامعالمسجدفيالصلاةأيضاالقاضيهذاتولىالقضاءوبجانب

فيالداخلالأميرمعالقاضيهذاخرجحيث،ايثهسبيلفيللجهادالجيشفيالخروج

معخرجالذيكنانةبنالفرجوالقاضي.الأعرابيابنبهاحاربالتيسرقسطةغروة

ورابطالجهاديمارسالاسبانيالشمالإلىمغيثبنالواحدعبدبنالكريمعبدالقائد

.ههـ(6)كهنا

القضاةتميز،الامارةعصرفيالأندلسيالقضاءلنظامدراستناخلالمنونرى-6

مثلافنرى.وحاسيتهالأميرتحديإلىأحياناتصلالتيوالصلابةوالتقوىالورعبصفة

حولالداخلالرحمنعبدالأميرأمامبصلابةيقفاليحصبيطريفبننصرالقاضي

الحكمالأميرقاضيعمرانبنالمصعبالقاضيوكذلكالقرسي)794(.حبيبقضية

عبدبنالعباسوقريبهالأميرمئحديأجيانأهاليأحدضيعةفضبةفيعدلاحكمالذي

الذيالمعافىيبشيربنمحمدالقاضيوكذلك)!9ه".الضيعةهذهاغتصبالذيالملك

الأميرمنالجميععلىتطبقأحكامهأنمنها:سروطعلىالحكمللأميرالقضاءتولى

ورفض،القنطرةرحىحولالحكمالأميرعلىأحكامهنفذوبالفعل.السوقحارسإلى

)عمالداخلالرحمنعبدالأميربنالخيرسعيدقضيةفيالحكمالأميرسهادةكذلك

.22ابضأ،ص)494(

17.صأيضأ،)594(

.54صالحليا،المرتبة-19ص،18-17ص،قرطبةقضاة،الخنيينظر،)694(

!ه.صالحليا،المرقبة،الباهي;794(

.26ص،قرطبةقضاه،الخني-46صأيضأ،)894(

2!ه
http://www.al-maktabeh.com



.وهـ(()9الحكملأميرا

وجهفيالغافقيالأسودبنسليمانالقاضيوقفهالذيالصلبالمومفوكان

تعودالتيالجاريةفضيةفي،الرحمنعبدالأميرأبيهعهدفي،ماردةواليمحمدالأمير

هذايعينأنالحكمتولىعندمامحمدالأميردفعالذيهوالموقفهذا،لليهودي

)مه؟(.بقرطبةللجماعةفاضيا،القاضي

وأقضائيأمزعليهمأشكلإذا،الجماعةقاضيوبالذات،الأندلسقضاةكان-7

الفكريةالصلاتعلىبوضوحيدلوهذا،المشرققضاةزملائهمبرأياستعانوا،فقهي

الأمبرقاضيمعمربنيحيىالقاضيفنرى.السياسيةالخلافاتتتجاورالتي(لمتصلة

فيوزملائهالفرجبنأصبغالقاضيإلىبهكتبأمزعليهأسكل)ذاالداخلالرحمنعبد

عليهأشكلإذاالحكمالأميرقاضيالمعافريبشيربنمحمدالقاضيوكذلك.مصر

إلىبعضهمرحلةإلىبالإضافةهذا.القاسمبنالرحمنعبدالقاضيإلىكتبالأمر

المنذر)103(.الأميرقاضيمعاويةبنعامرالقاضيكرحلةبنفسهالمشرق

إلىالرحاليشدونكانواUiالأندلسعلماءأنلدينا،المعروفمن-8

ولكن.بلادهمربوعفيلينشروهاالأندلسالىالرجوعثمومنبالعلومللتزودالمشرق

التيالجليلةللمكانةونظرا،ايإمارةعصرفيالقضاءنظامدراسةخلالومنلديناوجد

الأندلس،علىرحلوأالمشرقمنعلماءأن،قرطبةفيالجماعةفاضيإليهاوصل

بنزيدإليهرحلالذيالحضرميصالحبنمعاهـلةالقاضيامثال،العلممنهواخذوا

.5(كئيرأ)!حديثابالأندلسمنهفسمعالكوفةمنالحباب

أحكامهمفيالقضاةبعضتهاونالعصرهذافيللقضاءدراستناخلالوجد-و

بينتراوحالتهاونوهذا،خدماتهمعنوالاستغناءعزلهمإلىالأمراءدفعمما

إقامةفيالتهاونأو5(،هالشعباني)3عثمانبنمعاذالقاضيمثلالأحكامفيالاستعجال

حظيةعجبأخابندمسفكفياللخميزيلادبنمحمدالقاضيكتهاون،سرعيحد

.92ص،قرطةمضاة،الخشني-94-48صالعليا،المرمبة،النباهي)994(

.73ص،أيضأ-57-56ص،أبضأ،بنظر(م05)

.09ص،35ص،فرطبةقضاة،الخشني-48ص،45صالعليا،المرمبة،النباهيينظر،)105(

43.صالعليا،المرمبة،النباه!)205(

55.صالعليا،المرمبة،النباهي)305(
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)مو؟(.بالزندقةاتهمالذيالحكمالأمير

كانالإمارةعصرمنواعتباراالأندلسفيالقضاءنظامأن،كذلكويبدو-15

جلل،أمرفيالأميريجمعهالذيالمشاورةأوالشورىمجلسفهناك،الجوابمكتمل

)مجلسببالأندلسالمجلسهذاوسميالأندلسوفقهاءالجماعةقاضيويشمل

وكانالذكر)30؟(.المارةعجبأخابنمضيةفينظرالذيهوالمجلسهذاالنشمة(،

إلىالخصوميستدعونالذينوهم(القاضي)أعوانبيسمونأعوانللقاضيكذلك

الجاهع)ك!5(.المسجدفيالقضاءمجلس

القاضيعليهميحتمدالذينالأمناءوهناك)القومة(،بأيضايسمونالذينوهم

وجدكما،كاتبللقاضيكانكما)703(.والودائعالتركاتعلىيشرفونالذينوهم

ينظرلكيالدعاوىوثائقيقدمالذيالوثائقصاحبوهناك.المخالفينلمحاقبةالسجن

.)803(القاضيفيها

ثابتةللقضاءالحامةالقواعدهذهاستمرت،422X-316الخلافةعصروفي

المنصبلهذافاختارواالقضاءأهميةقدرواخلفاءرعايةتحتوتزدهرتنموالأركاذ،

لومةالحقفيبخشىلاالذيالصلبالقاضيفنرىوتدينأ.علماوادثرهمالناسأفقه

في)سرافهعلىوانتقدهعلنأللناصرتحرضالذيالبلوطيسعيدبنالمنذرأمثاللائم

الزهراء.مسجدفيوراءهيصليلاأنأقسم)نهالناصرفعلردوكانالزهراء،مدينةبناء

التيالواسحةالصلاحياتكذلكونجد3(.مسجدها)ووفيويصليقرطبةإلىيذهبوكان

أسلمالقاضيقصرهعلىاستخلفالعاصمةمنخرج)ذاالناصرفكان،للقاضيأعطيت

كبارإلىالسفاراتمثلأخرىبمهماتالقاضيتكليفإلىبالاضافةالعزيز،عبدابن

القاضيأمثالالإسبانيالشمالإلىالجيوشوقيادةالثغور،علىوالإسرافالأمراء،

)031(.الجذامياللهعبدبنالحسنوالقاضي،عيسىأبيبناللهعبدبنمحمد

)405(

)505(

)605(

)705(

(80)5

)905(

)051(

بحدها.اوم93ص،ترطبةقضاة،الخني

151.ص29،ع93،ص،لرطبةتضاة،الخشيينظرا

.801ص،قضاة،الخثمني-57صالحليا،المرتبة،ابخاهي

.011ص!،تضاة،الخث!ني-42-ص417Lص2،بر،الحكمنظام،القاصيظانرينظر

115.-114ص،مضاة،الخشني

83.ص-بحدهاوما66صالحليا،المرمبة،ابخاهي

.2يوص2،!،الحكمآنظا،القاسميظافر-!ص(يضأ،
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هي:الخلافةعصرخلالالقضائيالنظامفيظهرتالتيالمهمةالمميزاتمن

الجناهضربفيالعزيزعبدبنأسلمالقاضيأمثالالقضاةبعضأسرف-إ

القضاةلدىمكروهةأصجتالظاهرةهذهأنويبدو)311(،بالسياطوالمخالفين

بنيبقىبنمحمدوالقاضيمخلدبنبقيبنأحمدالقاضينرىفلهذا،الاخرين

ر(.)12والمارقينالفسقةمنذلكاستحقمنإلا،بالسياطأحدايضربالم،زرب

الفلسفيةالمذاهبمطاردةوهي،الفترةهذهخلالجديدةمهماتالقاضيتولى-2

هذهفتولى،المشهورةالفلسفيةمسرةابنمدرسةأتباعمطاردةوبخاصة،بالأندلس

فكرياومقارعتها،المدرسةهذهأتباعبمطاودهزرببنيبقىبنمحمدالقاضيالمهمة

محاربةقرطبةقضاةبعضتولىكما)313(.مسرةابناراءعلىفيهيردكناببوضعكذلك

.)514(أدواتهمبكسرأتباعهويأمر،الطربومجالسالملاهي

بقرطبةالجماعةقاضيسمي،الحجابةفترةفيوبالذاتالخلافةعصرفي-3

وهو،ذكوانبناللهعبدبنأحمدالعباسأبوالقاضيبهتسمىمنوأولالقضاةبفاضي

يكونلكيالقصرداخلخاصأبيتالهوأفرد،غزواتهمعظمفيالمنصورساركالذي

الأموو)3)3(.معظمفييشاورهحتىالمنصورالحاجبمنقريبأ

أضيفالذيالوزارةكمنصبمهمةاخرىمناصبالقضاةقاضيإلىضمت-4

أبيالقاضيإلىأعطيتالتي(المظالم)ولايةالمظالموصاحب3(،)"اذكوانابنإلى

وهيوالصلاه)317(،أيضاالوزارةخطةمع،فطيسبنمحمدبنالرحمنعبدالمطرف

.نرىكماجداواسعةصلاحيات

سائرعمالذيالخللأصابهالقضاءنظامأننرى422X-993الفتنةفترةوخلال

:الفترةهذهفيظهرتالتيالجديدةالمميزاتومنالأندل!،نظم

113.ص-801ص،مرطبةمضاة،الخشني)511(

.ص2،بر،المذهبالدياج-78ص63،صالحليا،المرقبة،النباهي512()

.78صابضأ،)513(

.911ص،قىطبةقضاة،الخثني)514(

.84صالعليا،المرقبة،النباهي)515(

86.صأيضا،)516(

377.ص2،!،الحكمنظام،القاسميظافر-87صايضا،)517(

يه5

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بيدوألعوبةأضحوكةأصبحالذيالقاضيوماهانةالقضاء،حرمةانتهاك-ا

بأعجوبة6الصلبتخلممنالذياللخميوافدبنيحيىللقاضيحصلكماالغوغاء،

.518(هـ)04كعامسجمهفيوماتسجنانهالا

عهدفيوبالذاتالفترةهذهخلالسنواتثلاثمنأكمرالقضاءخطةتعطيل2-

أخرىمرةحمودبنوأعادهاوقدهـ(ه74-304)المستعينالحكمبنسليمانحكم

.)951(بشربنالرحمنعبدالقاضيإلىبهاوعهدوا

تركتها،منوافرنصيبللقضاةكانكص22عامالاندلسيةالخلافةسقطتولما

والقاضيفيها)052(.الجهاورةدولةأسسقرطبةفيالجماعةقاضيجهوربنالحزمفابو

.)521(فيهاعبادبني)مارةفقامتإمارتهبهاأيسس،)شبيليةقاضيعبادبنإسماعيل

فيباديسبنبلقينإمارةفيالقاضيالوزيرالنباهيالجذاميالحسنبنمحمدوالقاضي

خلالونرىرية)!5(كورةجميعفيوالوزارةالقضاءخطةتولىحيث،ومالقةغرناطة

بالقضاء:يتعلقفيمامظاهرعدةالطوائفعصر

،والانقسامالفرقةفأيدواأهوائهموراءوركضوا،القضاةبعضالفتنةتيارجرف-أ

5(.)كرتصرفاتهموتزكيةوظلمهمطغيانهمتبريرفيالطوائفلأمراءعضدأكبروكانوا

ايامفيالأندلستوحيدالىالدعوةالقضاةوخيرةالعلماءصالحتزعم-2

أمراءبعضمنبتكليفأو،تعالىدثهحسبةسواءالعملبهذاللقياممدفوعين،الطوائف

خلفبنسليمانالوليدأبوالقاضي:الصالحينالقضاةهؤلاءمقدمةفيويأتيالأندلس

لملوكاللاخنقدهخلالمنالأئدلسيحزمابنالمهمةهذهفيوساركه)524(.الباجي

)323(.حيانابنوكذلك،الطوائف

)518(

)951(

)052(

)521(

)522(

)523(

)524(

)525(

.98-88صالعليا،المرقبة،الباهي

.98صايفأ،

بحدها.وما21ص،الطوائفدولة،عنان

بعدها.وماي!صى،ابسياياريخجرد،ابنمححد

.29صالعليا،المرقبة،الناهي

421.-042ص،الطوائفدولة،عنان؟ينظر

بمدها.اوم82صا،ندل!،،ترجدالى)الدعوة،الامرائي

التاريخ،الحجي-453صى4،!،نفح،المقري-254ص3،!،الان،عذاريابن؟ينظر

.345ص،الأندلسي
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لملوكالخاضعينحكامهاضدالأندلسيةالمدنبعضرثورهالقضاةبعضتزعم-3

القادرحاكمهاعلىأهلهاثارالتيبلنسيةمدينة،المدنهذهمقدمةفيوتأتي.الإسبان

فقتلوه،المعافريجحافبناللهعبدبنجعفرأحمدأبوقاضيهابقيادةالنونذيابن

القاضي)526(.هذاأمرهاوتولىهـ،485عام

هـ485عاممنلهاحصارهواستمرالثورةهذهأثرعلىبلنسيةالكمب!ادورحاصر

عليهوقعمنوأولعلمائها،وأحرقأهلها،وأهانغاضبأ،هـفدخلها487عامإلى

ء527(مص)88عامفيوذلكالمعافريجحافابنقاضيهاالحرق

الأندلسإلىالمرابطينلعبورالأمورتهبئةفيوالقضاةوالعلماءالفقهاءساهم-4

العونيطلبونالمغربعدوهإلىعبروأالذينالففهاءأولئكسراء.الطوائفعصرخلال

المغربإلىالطوائفأمراءبعضأرسلهمالذينالقضاةأولئكأم،المرابطينأميرمن

أبوإشبيليةوقاضي،القليعيغرناطةوقأضيمقنا،بن)سحاقأبوبطليوسقاضي:وهم

)!ز؟(.الأندلسإلىالعبورخطهعلىمعهللاتفاىتاشفينبنيوسفإلى،أدهمبنبكر

جميعفيالدينالمرابطيةالدولةواعتمدت،مرابطيةولايةالأندلسوأصبحت

هذهخلالالأندلسقضاءمميزأتومنوالفقهاء.العلماءعلىكثيراواعتمدتأحكامها

:الفترة

حربادخلتالتيالإسبانيةالممالكضدالجهادحروبفيالقضاةاشتراك-ا

ألفونسوقواتأمامالمرابطيةالقواتانهزمتفلما.الأندلسفيالمرابطينضدضروسا

المسلمينمنكثيراست!ثمهد،قتندهمعركةهـفي514عامأرغونملكالمحاربالأول

الصدفيعليأبوالقاضيمنهموالفقهاءالحلماءمنالعديدبينهمومنالمحركةهذهفي

قاضيالفراءبابنالمحروفيحيىبنمحمداللهعبدأبووالقاضيهـ(514-)452

)03؟(.العربيبنبكرأبرالإشبيليالقاضيأيضاالمعركةهذهحضروممن.952()المرية

ابن31-32-ص4،!،البيان،عذاريابن-301كا،ا،ندل!تاريخ،الكردبوصابنينظر،)526(

Theعى،917ص،الأعلاماعمال،الخطيب cid and his Spain, 302-003-592:P e,; 182c.

بعدها.وما135ص،الحلميةالحياة،عجلكريمينظر،)527(

.916-167ص،137ص،علاقات--الامرائي99-89ص2،!،السيراءالحلة،الابارابن)528(

،2%،نفح،المقري-)1261(رتموترجمة033()رتمترجصة،الصلة،بشكوالابنينظر،)952(

154.-153ص،3بر،الرياضأزهار-39-09ص

.154ص3،بر،الرياضأزهار-6أص4،بر،نفح،المقري)053(
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خطيرةبأموروأفتوا،المهمةالسياسيةأحداثهفيالعصرهذافيالقضاةمشاركة-2

أحمدبنمحمدالوليدأبوبقرطبةالجماعةماضيبدورهذايتمعل.المرابطيندولةأقرتها

تاسفين،بنيوسفبنعليالمسلمينأميرومابلالأندلسإلىعبرالذيرسدابن

هـ951عامالمدمرةالمحاربألفونسوحملةمنأصابهاوما،الأندلسأحوالالهوسرح

هذاعلىلهمعقابأأوطانهممنو)جلائهمبتغريبهمفأفتى،لهالمعاهديناستدعاءبسبب

.التامر)531(

بتغريبالأندلسبلادجميعإلىعهدهوصدر،الفتوىبهذهيوسفبنعليأخذ

.532(هـ)521عامرمضانفيغفيرةجموعمنهمفنفيت،المغربعدوةإلىالمعاهدين

وبخاصةالغزاليكتببحرقيوسفبنعليأوامرهـصدرت303عامفي-3

المرابطيندولةواستمرت،والأندلسالمغربفيإحراقهافتم،الدينعلومإحياءكتاب

تاسفينقبلهـمن338عامفيرسالةوجهتحيثعهدها،اخرإلىهذهسياستهافي

مالك،مذهبوهوالأحكامومصدرالفتيامناطفيهايحدد،بلنسيةأهلإلىعليابن

إلىذلكتبريرفيالفقهاءاستندوقد)533(.الغزاليكتبوبخاصةوكتبهاالبدعومحاربة

كانتالدولةأنعلىيدلاالأمروهذا.والفلسفةالكلامعلمعلىالاحياءكتاباحتواء

علىالسيطرةلهكانتالمالكيالمذهبأنعلىأيضاويدلالفقهاء،لسلطةخاضعة

طبقةعلىهجوممنالاحباءكتابفيوجدمابسببذلككانوربما)334(.الجميع

ثراءمندنيويةأطماعلتحقيقمطيةوالدينالعلممنيتخذونالذينوالفقهاءالعلماء

قاضيمقدمتهمفيويأتي،هذهالإحراقعملبةالأندلسقضاةبعضعارضوقد.وجاه

)؟33(.البرجيالحسنأبوالمرية

ودبلوماسيةسياسيةبمهماتالأندلسقضاةبعضالمرابطيةالدولةكلفت-4

المعافريالعربيمحمدبناللهعبذتاسفينبنيوسفالمسلميناميزأرسلفقد.كبيرة

ابن-و9-89صالحليا،المرمبة،النباهي-73-72ص4،!،البيان،عذاريابنينظر،)531(

.72()رقمترجمةم!8ص2،!،الصذهبالديباج،فرحون

.114صا،جى،الاحاطة،الخطصابن)532(

431.-043ص،علاقات،السامرائي-13-14ص،الجماننظم،القطانابن

.76صا،بر،المغرديالبرغ،كنون)534(

431.ص،علامات،ال!امرائي)535(
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منهـ(394-)483بغدادإلىسفارةفيإشبيليةقاضيبكرأبوالملقبمحمدوولده

طاعته،ووجوب،تاسفينبنيوسفولابةبصحةالعباسيةالخلافةتفويض)حضارأجل

فيالسفارةهذهأفلحتوقد)336(.المعنىبهذاالغزاليالاماممنفتوى!احضار

(.)537مهمصها

الأخيرةالسنواتفيالمرابطينعلىالأندلسأهلثورةوالقضاةالفقهاءتزعم-3

سيطرالذيالمنذربنمحمدالفقيهالزعماءمنوكان.بالأندلسالمرابطيالحكممن

سيطرالذيالتغلبيحمدينبنمحمدبنحمدينالقاضيوكذلك.38s()باجةمدينةعلى

ضدالثورهغرناطةقاضيوتزعم)93؟(.بادتهالمنصورالمسلمينأميرولقبوهقرطبةعلى

قاضيهاثارمالقةمدينةوفي()!ه؟(.أضحىبنعمربنعليالحسن)أبووهوالمرابطين

حتىالمدينةفيالمرابطينوحاصرلنفسهودعاالمرابطينعلى(حسونبنالحكم)ابو

وأنشأجزيبنالرحمنعبدبنيوسففاضيهاجيانفيثاروكذلكمنها)341(.أخرجهم

الملكعبدابيقاضيهازعامةتحتالثوارتجمعبلنسيةوفي.)42(مستقلةحكومةبها

.)543(مكرهاالأمرقبلالذيالعزيزعبدبنمروان

وأعلاموالقضاةالفقهاءمنهمالمرابطينضدالأندلسثوارأكثرأنالملاحظومن

حتىالمرابطيندولةظلفيبهتمتعواالذيوالنفوذالمركزإلىيعودوهذا،الأدب

هؤلاءقامبالأفولالمرابطينسلطانبدأفلما،المحليةالزعامةعناصرفيهمتركزت

هذهمعظمأنإلا.القوميسلطانهماسنردادأجلمنمدنهمفيعامةوالقضاةالفقهاء

وأ،الأندلسولايةفيالمتواجدهالمرابطيةالقواتبواسطة)ماعليهاالقضاءتمالثورات

(.544)الجديدةالموحديةالدولةلواءتحتقادتهابانضواء

)536

)537

)538

5(ر9

)054

54(ا

)542

)543

4)

بعدها.وها501صالعيا،المرتبة،النباهيينظر،

بحدما.وما938ص،علامات،السامرائي،ينظر

302.!2،براليراء،الحلة،الابارابن

ا+54ص،الصوحدبةالدولة،علام-رهاص،الحلياالمرتبة،الناهي

211_212.ص2،%اليراء،الحلةالابار،ابن

332.-331ص،علاتات،السامرائي

321.ص،المرابطينعصر،خان-925صأعمالا،،الخطيبابن

.166ص،الموحديةالدولة4علام-921ص2،%اليراء،الحلةالآبار،ابن

.93،الأندليالأدبناريخ،عباساحسان-318ص،المرابطنعصر،عنان
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مميزاتبعدةفيهاالقضائيالنظاموتميز،موحديةولايةالأندلسأصبحتثم

واهمها:

دون،الكبرىالمدنسائرفيالجماعةقضاةبتعيينالموحديالخليفةيقوم-أ

إلاأبنائها،منقضاةلهايعينالتيالأندلسالإجراءهذاوسمل.المدنهذهولاةتدخل

منالمشهورينبعضالأندلسيةالمدنببعضالقضاءتوليأحياناالموحديةالدولةأن

قضاءوليالتلصمانييخلفتينبنمحمداللهعبدأباأنذلكعلىومثال،المغربقضاة

عام)شبيليةقضاءوليوهرانأهلمنالهمدانيجبلابنوأن،قرطبةقضاءثممرسية

بمراكشالجماعةلقضاءيختارالموحديالخليفةكاننفسهالوقتوفيهـ)30؟(.5و2

أحمدبنالرحمنعبدبنبزيدبنأحمدأمثالالأندلسأهلمنالبارزينالقضاةبعض

يعودوهذا3(.)!هوغيره،قرطبةأهلمنوهوبالمغربالقضاةقاضيمخلدبنبقيابن

وتطبيقها)547(.الأحكامممارسةوفي،المالكيالففهفيالأندلسيينالقضاةتفوقإلى

ودارت،الإسبانيةالممالكخطرمنالمرحدينحكمخلالالأندلسعانت-2

هذهخلالايأندلسقضاةمنالكثيرشاركوقدأراضيها،علىالطرفينبينالحربرحى

فياستشهدالذيالصلاةصاحبحسنبنمحمدالقاضيأمثالالجهادمعاركفيالفترة

استشهدالذيالأنصاريأحمدبنإبراهيمالقاضيوكذلكهـ،96هعامالعقابوقعة

والقاضي،والإسبانيةالأوروبيةالأساطيلهاجمتهاعندما627Xعامميورقةجزيرةفي

معركةهـفي634عاماستشهدالذيالكلاعيالحميريموسىبنسليمانالربيعأبو

ك!(.)8بلنسيةقربأنيشة

ف!ن.الموحدينعلىغانيةوابنهودابنثوراتشهدتالتيالفترةهذهفي-3

بنمحمدفالأمير.نفوذهممناطقفيالقضاةخيرةوولوهبالقضاءاهتمواالأمراءهؤلاء

الحسمنبنمحمدبنالحسنبنمحمدالقاضيالىمالقةبقضاءعهدهودبنيوسف

الأميرأماالأشحري)934(الرحمنعبدبنربيعللقاضيقرطبةدضاءولىوكذلك،النباهي

.9171ورمم،1616رممترجمة،التكملةالآبار،ابنينظر،()545

أ.17صالعليا،المرتجة،النباهي()546

628.!،الموحدينعصر،كأن)547(

911.ص،117ص،115صالعليا،المرقبة،النباهي،ينظر()48

118.ص،112صالعليا،المرنجة،النباهي)954(
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أحمدبنإبراهيمإلىالجزبرةبقضاءفعهد،ميورقةأميركانيةبنمحمدبنإسحق

الشهيد)5؟3(.الأنصاري

أيضاأعمالهمإلىفأضيفت،بالأندلسقضاةلبعضواسعةصلاحياتأعطحت-4

تولواالذينالقضاةومن.الأعمالمنوكيرهاالشرطةأمرفيوالنظرالحسبةفيالنظر

بابنالملقبالخزرجيالرحبمعبدبنمحمدبنالمنعمعبدالقاضيالأمورهذهمثل

.هـ()"33(5و7-)524الفرس

وقاضيالجماعةقاضياسمالقضاةرئيسعلىيطلقكانغرناطةمملكةعصروفي

وبسطةورندةأشوواديوالمريةمالقةقضاةمرتبةويليه.غرناطةوقاضيالحضره

القضاةسائرعلىسلطةالجماعةولقاضي،المملكةفيالكبرىالمدنمنوسواها

التيآالأحكاصحةمنوينكد،سلوكهمويراقب،ويرسدهمأعمالهمعلىفيشرف

مرسومايصدركانالنصريالسلطانلأنمبدئيةكانتالسلطةتللشأنإلا.عنهمضدر

قاضيإلىالرجوعدونالأقاليمقضاةبموجبهيعين(ملكي)ظهيرباسميعرف

)552(.الجماعة

الرحمنعبدبنيحيىالقاضيالفترةهذهفيبغرناطةالجماعةقضاةأسهرومن

أيضأتولىالذي،الأشبرونمحمدبكرأبووالقاضي،هه963عام)توفيالأسعري

القضاءتولواوالذينالمملكةقضاةأسهرومنهـ()333(.671عام)توفيوالشرطةالسوق

فيساباوكان،النباهيالجذاميالحسنبنمحمدبنالحسنالقاضيمالقةمدينةفي

"534(.الحراميأكلمنسهادةيقبللاوكان،لائملومةادلهفيتأخذهلا،الحق

الإسبانيةالممالكضدغرناطةمملكةخاضتهاالتيالجهادمعاركفيالقضاةوشارنب

صأ733_)725الرابعمحمدالسلطانعهدففي.المملكةهذهابتلاعإلىتهدفكانتالتي

المالقيالأشعرييحيىبنمحمداللهعبدأبوالفقيهالشيخالجماعةقاضيمنصبتولى

.)555(طريفمعركةفيهـ(755-733)الأوليوسفالسلطانعهدفياستشهدوالذي

117.-116صأبضأ،)055(

.011((يضأ،ص)551

.79حما،طةنأغر،تحافر()552

.125ص،124صالعليا،المرقبة،ابخاهيينظر،)553(

.128صأيضأ،)554(

نصر(.بنيامراء)ييمةالبدريةاللمحة،الخطيبابن،ينظر()555
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الخامسمحمدفالسلطان،دبلوماسيةبمهامغرناطةمملكةفيالجماعةقاضيوقام

كاشاوعندما.سياسيةمهمةفيفاسبلاطإلىالحاجالبركاتأباالقاضيأرسل

منالنجدةليطلبمصرإلىالأزرقابنالجماعةقاضيانتقلأيامهااخرفيالمملكة

مسعودبنلحيىبكرابيالقاضيبعثةوكذلك،قايتبايالسلطانعهدفيالمماليك

)6؟؟(.المغربإلىالمحاربي

الاقتصاديلأ:النظم

سويةوسارا،م713هـ/49عامزيادبنوطارقنصيربنموسىلقاءتمعندما

الإسباني،الشمالفتحاستكمالأجلمنالشتاء،فصلانتهاءينتظرانطليطلةصوب

ضربأنومعروف.جندهرواتبمنهاليدفعذهبيةعملةأولنصيربنموسىضرب

قبلمنالأمربهذاخولقدموسىأنيبدوالذيلكن،نفسهالخليفةحقمنكانالعملة

29عامخلاليتعاملونالمسلمونكانوقد.الأندلسفيأوأفريقيةفيسواء،الخليفة

رسمتوقد!وهـ.عامفيموسىضربهاالتيالإفريقيةبالحملةهـباسبانيا49عاموالى

ناحيةففي،عربيةلاتينيةوكانتالأفريقيةالعملةهيئةعلىالجديدةالدنانيرالأندلسيةهذه

الأخرىالناحيةوفي،دائرةهيئةعلىلاتينينصبهيحيطايثه(رسول)محمدكتبمنها

هـ،79عاموهوسكهاتاريخذلكوللي،لاتينيةكتاباتحولهاأذرعثمانذاتنجمة

وجودإلىنميللاولعلنا)557(.الكتابةلاتينيةصغيرةبرونزيةعملةمرسىضربوكذلك

بنالملكعبدالخليفةزمننقودهاعربتالأمويهالدولةلأنالنقودعلىاللاتينيةالكتابة

أولضربموسىبأن،ألدراساتبعضلناوضحتوقدهأ)358(.86-)5مروان

ناحيةمنسواءالقديمةالبلادنقودلشكلنسخاوكانت،الأندلسفيالإسلاميةالنقود

علبهاكانتالتيبالرسوموالاحتفاظلاتينيةبأحرفعليهاالكتابةناحيةمنأوالنوعية

التاريخووضعإسلاميةبأخرىالمسيحيةالتعابيراستبدالفيهاالجديدوالشيء.قبلأ

.عليها)955(الهجري

نجدالجند،قاضييسمىجانبهالىوقاض،للأندلسواليوجوداستثنيناو)ذا

،فرحات-59ص،البدريةاللمحة،الخطيبابن-!14صالعليا،المرتبة،النباهيينظر،)556(

.01عى،غرناطة

.101صالأندل!،فجر،مؤنس)557(

221.ص،الإسلاميةالنظم،وأخرحنإبرايمحنيضظر،)558(

.26ص،ا%،دراسات،بلر،ينظر)955(
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الأرضازمةصاحب:مثل،ماليةوظائفنعتبرهاأنيمكنالتيالوظائفبعض

منأموال!)رسالعلىتدلإشارةعلىنعثرلمإنناإلا)!ه!3".الغنائموصاحب،والخراج

التيالغنائمعداما)61؟(.دمشقخليفةالىاوإفريقيةواليإلىسواءالغنيالبلدهذا

ينفقكانالأندلسعاملأنفالغالبآ.الشاالىرجوعهماعندوطارقموسىأخذها

3(.2"العامةوالمرافقالعسكريةوالحملاتالجندعلىالأندلسأموال

المعاملفيكانواالذينالنصارىسائر)وأما:التشريفيةالرسالةنصفيجاء

الجزية،بأداءودينهمأموالهمعلىنصيربنموسىفأمرهم،الحثامخةوالجبال،المنيعة

منهاجزاءعلىصالحوا1\نهم،الشحالبأرضأموالهممنحيزماعلىبقواالذينوهم

يقفلملذ!لقهزملماد!نه..".:أيضاالنصفيجاءكما.1)3،3(...الجقلةأداءمع

أرضهمعلىفيهاالرومبقيولذلك.الصلحالىأذعنواإلاببلدذلكبعدالمسلمون

الشمالإلىمرسىوصولبعدالمقريلنايذكركما()ك36(.منهمويباعيبيعونوأموالهم

هذاومعنى،)365(.الجزيةوبذلبالسلمفلاذواالأعاجموأطاعت...):فيقولالإسباني

الواقعةبالأراضيحددتوالتيالمصادر،هذهذكرتهاالتيالإسبانيالشمالأراضي)ن

رالعيشالجزيةبدفعأهلهاورضيصلحافتحتقد،)566(الكبيرالوادينهرشمالي

نهرجنوبيتقعالتيأي،الجثوبيةالأراضيأما.الإسلاميالعربيالحكمظلفيبسلام

المحاربينعلىفوزعتالسيفبةوةفتحتأيعنوةأرضفتعتبرالكبير،الوادي

وقررسححهاأي،الأرضهذهالسمحخمسوفد(.7بتمليكها)سجلاتلهموأعطيت

.)568(الخمسبنسبةالخراجعليها

الذمةأهلبدفعهاالتيوالجزيةالجهاد،طريقعنالغنائم:الأموالمصادروكانت

963.-63!ص،لأندلسافجر،مرنى(056)

.34!ر،اب،دراساتبدر،;561(

.061ص،الأندلرفجر،مونس562()

!h,051::111-71،ارممملحقينظر-502ص،الثريفيةالرسالة)563( Pحأ،Do y.

113.صالوزير،رحلة،الغساني-!2صأيضأ،(5)4

276.ص،273ص،أ!،نفح)565(

623.صالأندل!،فجر،مونس()566

عليمحمود-113صالوزير،رحلة،الضاني-802-702ص،الشريفيةالرسالةنصبنظر،)567(

-36ص،6291(:)الرباط6عدد،البينةمجلةبا،ندلس،الأولىالدينيةالثقافة)رواد،مكي

Dozy,,1!h.ارتمملحق

74.ص،اب،الإسلامدولة،عان)568(
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الصلح،معاهداتبموجبالبلادأهليدفعهاالتيوالمواردالقومس)936(،بواسطة

كانكماوسكنوها،تملكوهاالتيبأراضيهمالعربالفاتحينقبلمنالزراعةوموارد

ثلئيالمالكةللقبيلةأوللمالكيدفعون،الأرضبزرعيشتغلونالذينالقوطالمزارعون

أدىكما،المزارعينأحوالتحسنتأنذلكأثرمنفكان.المحصولأخماسثلاثةأو

حالتحسنتكذلك،الكبيرةالملكياتوتمزيقالملكيةتقسيمإلىنفسهالوقتفي

هذا)07؟(،يعاملونهمالقوطكانممابأفضليعاملونهمكانواالمسلمينلأنالعبيد

أرضالمسلمونفتح.بالأندلسالمسلمينأغنياءيدفعهاالتيالزكاةمواردإلىبالإضافة

المسلمونوجدهوبعضها(الجنوب)أرضعنوةفتحفبعضها،مختلفةبأشكالالأندلس

التعاملوجرىبأراضيهمفاحتفظواالصلحعلىأهلهنزلوبعضها،فاستوطنوهخاليا

بصورهالشروطوهذه.الطرفينبينمعقودةمعاهدةشروطبموجبالفاتحينوبينبينهم

علىخراجأوالثاني،رؤوسهمعلىجزيةهؤلاءيدفعأنالأول:أمرينشملتعامة

اخرحيناوالربعأحياناالثلثيعادلالأرضغلةمنجزءاالأغلبعلىوكان،أراضيهم

التيالأخرىالأراضيجميعفإن،ذلكعداوماوغلنها)571(.الأرضطيبحسب

منأصحابهامنهاهربالتيالخاليةأو،عنوةالمفتوحةمنهاسواءالمسلمينبيدوقعت

منلهطابفيماقومكلنزولأساسعلىالفاتحونفتقاسمه.الكنيسةورجالالنبلاء

.الأرض!)72؟(

منيقتطعهأننصيربنموسىيحاولفلم،الأراضيهذهفيالمالبيتحقأما

الاخرالقسمويعاملكفيء،منهاقسمأيعاملأنأيفنحها،طريقةحسبكلالأراضي

الأراضيمنيأخذأنموسىيحاولولم،الغنيمةمعاملةكلهاعاملهابل،كغنيمة

وتركدمشقإلىلحملهاختارهماالسبيخمسمنأخذأنوبحد،الخمسإلاوالسبي

باسمهؤلاءوعرف،المسلمينماليثلثكيالخمسأرضعلى(السبي)أيبقيته

الوقتلضيقونظرا()373(.الأخماس)أولادالأخماسبنوأبنائهاعلىوأطلقالأخماس

تعللوقد،تخميسدونالأراضيبحضبقيتالشامإلىموسىاستدعاءوسرعة

.795ص،لأندلسافجر،مؤن!)956(

.75ص،ا!،الاصلامدولة،عنان-بحدهاومأ47ص،إثبيية،خالصصلاح)057(

،ا!،دراسات،بدر-211صالأندل!،افتتاح،الثريفيةالرسالةفيالرازيروايةينظر،)571(

.41ص

258.ص،ا!،نفح،المقري)572(

624.صالأندل!،فجرمؤن!،-502-402صالأندل!،افتتاح،الثريفيةالرصالةنص)573(
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ماعلىبإقرارهمالوليدالخليفةفأرضاهم،المشرقإلىبالعودةبرغبتهمالفاتحون

أراضيبإقطاعقامهعلىدلائلوتوجدثغرا،الأراضيهذهمعتبرا،الأراضيمنبأيديهم

)74؟(.الأندلسفيالإقامةعلىتشحيعالغيرهم

وتمييزالتخميسب!كمالكلفالذيالخولانيمالكبنالسمحالواليعهدوفي

بنعمرالخليفةبأننستدلهذاومن.التخميسليصحالصلحأرضعنالعنوةأرض

أبديفيكانتالأخماصأراضيبعضأنيرىكانأهـ(51-)99العزيزعبد

وربمابغيرهااختلطت،الصلحأراضيأي-الخراجأراضيبعض!أنكما،الفاتحين

الضرائبمنعاليةنسبةتدفعخراجيةأرضمنفانقلبتأصحابهامنالفاتحوناشتراها

فيالعملهذاالعزيزعبدبنعمرمنعوقد،عثمريةأرضإلى(مرابعةأو)مثالثة

مصالحيمرضماالحالتينكلاوفي.المغربفييطبقهأنأرادوربما،المشرق

ماعلىعمرفأقرهم،المشرقإلىبالرجوعرغبتهمعنفأعلنوأ،الأندلسفيالنازلين

بأيديالقرىيقربأنالسمحواليهوأمروموسىالوليدلهمسجلهماوعلىبأيدبهم

أراضيمنرجل(005يقاربما)عددهملهالمرافقينالجنديقطعوأن.أصحابها

.575()الأخماس

أرضأنيعتبرونالفقهاءبعضجعلتالأندلىأراضيتقسيمفيالطريقةوهذه

وبلغ،وغيرهالقرطبيحزمابنعندالرأيهذاونجدشرعيا،تقسيماتقسملمالأندلس

عللالفلاحةفيالباحثينأحدأنالأندل!أرضتملكمناللاسرعيةفكرةسيوعمن

منهايملكفلمموسىصالحواأهلهالأنثمرهاوطيب)مرسية(تدميرأراضيخصب

الأندلىأرضتقسيمأنيرونكانواكثيرينأنهذاومعنىحق)"37(،عنالاسيء

وأنملكيتها،حولالنزاعيحصلأنالطبيعيومن،الشرعوليسالغلبةفيهتحكمت

وبهذامنها،قسمأكبرتقتطعأنالفاتحينوقبائلعناصرمنالمختلفةالأطرافتحاول

)377(.الأندلسفاتحيبيننزاعكلفيعاهلأالأراضيتوزييعقضيةكانت

بجنةوصفتحتىالاقتصاديةالمواردووفرةالأرضوخصبةبالغنىالأندلسعرفت

702.-602ص،الريبةالرسالةنص)574(

43.-42ص،اب،دراسات،بلر

151.-001ص،الجغرافيةكتاب،الزهريينظر،)576(

كه.ص،ا%،لراساتبدر،)577(
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خفاجة:ابنالث!اعرقالحيثالخلد

وأسجاروأنهاروظلماءدر!مدلهأأندلسأهليا

أختار)378(كنتهذيتخيرتولودياركمنيالاالخلدجنةما

واستطببوادخلوهاعندماالأندلسببلادرغبواالشاميينوجماعتهبلجنرىولهذا

أبوالجديدالواليفوزعضحيتها،بلجذهبوالتيالمعروفةالفتنفأحدثوامواردها،

الخدمةيؤدواأنمقابلالذمةأهلأموالثلثعلىفأنزلهمالكورعلىبلجأتباعالخطار

)937(.المجندةبالكورالكورهذهفسميت،العسكرية

نأذلكويعني،الضرائبضبط،الأندلسفيالإداريالنقسيمأغراضمنوكان

قرىفهناك.القرىمنعددايضماقليموكل،الدولةنظرفيماليةوحدةيحتبرالاقليم

طبيعةبحسبتحددجباياتتؤديوقرى،والزراعاتالحبوبقرىوهيالعشور،تدفع

أقاليملذلكمثالوأحصن.والغاباتوالزيتونوالأشجارالثمارنواحيوهي)تتاجها

والأنهاربالريتعنىزراعيةتحديداتبأنهامنهايتضححيث)058(،العذريعندسرقسطة

الىينظرونيرسمونهالذينلأن،ماليأساسهفيالزراعيوالتقسيم.تسقيهوماوالعيون

)581(.جبايةمنيؤديهوماقسمكليغلهما

فاقتضالضرائبنظامتعديلأهـعلى)3-912الفهرييوسفالواليعملوقد

الأمواتواستبعاد،القديمةالسجلاتبمراجعةأمرولكنه،ولايةكلمنالدخلثلحث

)رهاقذلكفيفكان،القديمللأحصاءطبقاتجبىتزالماالضرائبوكأنتمنها،

توفرا،عمنوأسقطها،فقطالأحياءمنالضرائبتجبىأنيوسففقرر،للسكان

)382(.خاصةبصورةالمسيحسنالأسبانمنكثيرعطفبذلكواكتسب

فكانزعمأئها،وكبارالأندلسولاةبعض!غنىالىتشيرالدلائلبعضكانتكما

التيالمشهورةالزيتونعقدةالدارهذاخلفوتقعكبيرةدارايمتلكحاتمبنالصميل

بنعامرالىالمنسوبةعأمرقناةوهناك)83؟(.كثيرةأموالهوكانت،سجرةألفمائةتضم

.86ص،خناجةابنديوان)578(

61_62.صا،براليراء،الحلةالابار،ابنينظر،)957(

24.-23صالأندل!،عننصوص)038(

585.ص،اياندل!فجرامؤنس581()

.132صا،بر،الإسلامدولة،عنان)582(

.92ص،افتتاح،القرطيةابن()583
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قريةغافقلبنيوكان3".)موقرطبةغربيوتقعبالأندلسالدارعبدبنيأسرافمنعدي

التيالواسعةالضياعوهناكالغافقيين()؟38(.)مرجانةمرنيانةوهيإشبيليةبشرقكاملة

الحر)،!3(.وبلاطالروميمغيثبلاط:مثلبالبلاطتسمىوالتيالكبيرةالقصورتضم

كورةمنطرشبقريةكببرا)قطاعايمتلكأميةبنيمواليشيخعثمانأبووكان

أمثالالأندلسزعماءعلىبعضهاوزعالتيالواسعةأرطباسأملاكوهناك)87؟(.قرطبة

قرب)الفنتينخالدبناللهوعبد)طرش(عثمانوأبيبالمدور(الزيتون)عقدةالصميل

-(إث!بليةإ)8")منطقةالأندلسغربي(مالكبن)حسانعبدةوأبي.(لوشة

هـ3د6-138الامارةعصروق

الثمارببعضبالاهتماموذلك،الزراعيةالموادتنميةعلىالأندلسأمراءحرص

منازلهافيدمشقمنصورةقرطبةجعلعلىيحرصالداخلالأميرفنرى.والبذور

الأميرواشتهر.المياهونافوراتوالوردبالأزهارالمزينةالداخليةالأحواشذاتالبيضاء

،الشامبلادمنالفاكهةأشجارلجلبالمشرقإلىرجالهبعضيرسلكانبأنهالداخل

بعضأسماءإليهتنسبوالذيالكلابيعبيدبنسفرالمدعورجالهأحدعنفنسمح

ثم،السفريوالرمانالسفريالتينمثلوأثمرتريةبكورهجنانهفيغرسهاالتيالفواكه

أنحاءسائرفيزراعمهابذلكوانتشرت،منيتهفيوغرسهاالداخلالأميربهااهتم

المالكيالمذهبحلعندماأنهبالزراعةالأندلسييناهتماممنوبلغلس)و!3(.الأند

بالمساجدالأسجارزراعةيقرلاالجديدالمذهبهذا-الأوزاعيمذهبمحلبالأندلس

مجالفيالأوزاعيمذهبمقلدينالأندلسأهلبقي-الأوزاعيمذهبعكس

الزراعيالتفدممدىعلىبدقةالدالةالمعلوماتتعوزناالاشاراتهذهعدا)!"3(.الزراعة

قيامعننسبيأالشواهدلديناتكثرإنما.الأوسطالرحمنعبدعهدحتىالأندلسفي

()54

)585(

6(8)5

)587(

)588(

)958(

)095(

63.عر،مجمرعةاخبار،مجهرل

022.-921ص،لفنحا،ذنون

633.س،لأندل!افجر،مؤنى،ينظر

.24ص،مجمرعةاخبار،مجهرل

،ذنون-926-267ص!3،!،نفح،المفري-03-28حما،افنتاح،القوطةابن،ينظر

417.ص،الفتح

كا!5ص2،ب،اليان،عذاريابن-37صا،بالصيراء،الحلة،الابارابن،بنظر

.148ص،ابر،دراساتبدر،-318صى،والأندلسيالعباسيالتاريخفي،العبادي

051(.رتم)ترجمة2!هص،الابقالمصدر،الحصيدي
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زمنالدولةوارداتفيلضاعفوعنالثروةفيازديادوعن،النطاقواسعتجارينشاط

ايوابالأميرهذافتححيث)19؟(.جديدةضرائبفرضدونالأوسطالرحمنعبدالأمير

ماسرعانالتيالزينةوأدواتكالملابسالمشرقيةوالبضائعالمشارقةللتجارالأندلس

أهمكانتالفنرةهذهفيالزراعةأنوبما)293(.الأندلسيالمجتمعافرادبينانتثحرت

علىالاعتماددونالأيامتلكفيواسعتجارينشاطقياملاستحالةونظرا،-للثروةمنبع

منذالازدهارفياستمرتالأندلسفيالزراعةبأن:القولبمكنلذلك،مزدهرةزراعة

يستنتجأنهكماالازدهار.فترةخلالمتقدمةمرحلةإلىوصلتوأنها،الإمارةعهدبداية

إلىمتقدمةكانتالصناعةأن،الأوسطالرحمنعبدبهاقامالتيالأعمالبحضمن

)3"5(.الدولةلرجالخاصةملابسفيهاتصنعللطرازخاصةدابىإنشاءفيهتمالذيالحد

ارةمJاعصرفيالاهتمامهذاوازداد،بالأسطولالاهتمامالأندلسأهلعلىوبدا

ساركأنهالأسطولهذاقيامنتيجةمنفكانالأندل!،علىالنورمانهجومبعدوبخاصة

الجديدةالمناطقبعضبفتحوقام،الإسبانيةالممالكضدالجهادمعاركفيفعالةبصورة

أنهحتىالمتوسطالبحرسواحلفيالأندلسيالأسطولفعالياتوتركزت)البليار(.

عصرفيللائدلسالتجاريالنشاطأما،صقليةفتحإتمامفيالأغلبيالأسطولساعد

الأندلسيةالبحريةالغاراتلأن،الإسلاميالعالممعالعمومعلىمقتصرافكانالامارة

مركزكانهذاومعنى.الفترةهذهتسودكانتوالفرنسيةالايطاليةالشواطىءمعالمتبادلة

الممتدالجزءوهوللأندلسالشرفيالشاطىءمنجزءايشملالأندلسيالتجاريالنشاط

الأفريقيالشاطىءيقابلالجزءوهذا.جنوباالخضراءالجزيرةإلىشمالاقرطاجنةمن

سرقا)493(.بجالةإلىغرباسبتةمنالممتد

الصناعةدورفيهاتقوممهمةموانىءالأندلسيالشرقيالساحلهذاعلىوقامت

ومهاجمةأولاالتجارةامصهنواالذينالجريينجماعةمركزوالمرية)؟93(،ولقنتدانيةمثل

منتجاتهمالمغرببلادإلىيحملونالأندلسيونوكان.)695?ثانياالأوروبيةالسواحل

.46ص،ا!،المغربسعيد،ابنينظر،)195(

034.ص،التاريخفي،الحبادي-19ص2،بر،الميان،عذاريابنينظر،)295(

914.ص!،ا!،دراسات،بلر)395(

.153-152ص،ابر،دراصات،بدر،ينظر)495(

.017ص76،صالمعطار،الروض،الحمبري)595(

بحدها.وما38ص،المريةمديةتاريخ،الفضلأبو)695(

4 5 A
http://www.al-maktabeh.com



يردماوكذلك،بالمغربتوجدلاالتيالزراعيةمنتجاتهمالىبالاضافةالراتيةالصناعية

الىثممنويحمل،الأفريقيةالأسواقفيعمومايصرفكانالمشرقإلىالأندل!من

!قولى:حوقابنالهميشيرالذين)الصقالبة(البيضالعي!دبضاعةحالهوكما،هناك

أهمأما6)!3".الأندلسجلبفمنالخصيانالصقالبةمنالأرضوجهعلىمنإوجميع

مدينة)منوالفستقالحبوبهيالأندلسإلىالمغربمنتأتيكانتالتيالأشياء

سوقلأنالاسلام،بلادسائردإلىالأندلسإلىبهميؤتىالسودالعبيدوكذلك(قفصة

3".ليبيا)!وجنوبأقصزويلةمدينةفيكانتجمعهم

وبصورة،المغربوسواطىءالأندلسبينجداناسطةالتجارلةالنقلحركةوكانت

مقابلةلأنهاسبتةحتىبجايةمنالممتدةوالأقصىالأوسطالمغربشواطىءخاصة

الأندلسمعالتجارةحركةتنظمالمغربفيالخوارجدولوكانت.الأندلسيةللمراسي

فيالمدرا!لةوالدولةالجزائر،فيالرستميةالدولةوبالذات،الفترةهذهخلال

مدنفيأقامتأندلسيةجالياتوجدتالتجاريالنثماطلهذاونظرا)99؟(.سجلماسة

تقامكانتحيث،أصيلةمدينةفيالحالهوكما،مؤقتةبصورة)ماالساحليةالمغرب

ويختلطوندائمةبصورةأو،والعيدينعاشوراءفي:السنةفيمراتثلاثجامعةسوق

منكميةأوالأرباحمنمعينةحصةمقابلحمايتهميلتمسونوكانواالمغربسكانمع

)!ي(.مليلةمدينةفيالحالهوكما؟المال

كماحيناغيرهامعبالاستراكجديدةمدنببناءالأندلسيةالجالياتتقومماوكثيرأ

)بينتنسمدنفيالحالهوكمااخرحيناوحدهاأو،أصيلةمدينةفيالحالهو

انشأهأالتيوهرانومدينة262&--عاموتدميرالبيرةأهلأنشأهاالتيوالجزائر(وهران

هـ)106(.097عامالبحريونالأندلسيون

وهو،الأوسطالمغربشواطىءعلىأقيمت،الأندلسيةالمراكزغالبيةأنويلاحظ

الرستميةالدولةلهموفىتهاالتيالحمايةدإلى،الأندلسمنسواحلهقربإلىيعودأمر

601.ص،الأرضصورة795()

.154ص،)بر،دراسات،بدر-11ص،البكري،ينظر)895(

الاعلامي.الصغربفيالخوارجهاسصاعلمحموديضظر،5()وو

والأندلىالهغرببينالحلاتات،نجارأححدليلى،ينظر-88ص،السابقالصصدر،البكري()00

.94صالناصر،الرجمنعبدعهدفي

.112حما62،ص،السابقالمصدر،البهري-97ص،الأرضصورة،حوقلابن،ينظر)10(
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الذيالاقتصاديالثاطأدىم!(.)2بالأندلسا؟مويةاالإمارةمعالوديةعلاقتهابسبب

ازديادعلىذلكفانحكس،الأندلسيالمجتمعفيوالرفاهالترفمظاهربروزإلىذكرناه

الأمراءبلاطاتفيالترفمظاهرفظهرتأحيانادينارمليونالىوصلتالتيالواردات

البيضوالعبيدالجوارياقتناء.وفي)المنية(القصوربناءفيمتمعلاالعليا،الطبقةوقصور

المشرقيالمغنيكانفمثلا،والمغنينللشعراءوالهباتالهدايامنحوفي)الصقالبةإ،

كانالأربعةأبنائهمنكلاأنكما،دينارمائتاقدرهأشهريةمخصصاتبقبضزرياب

ثلاثةقدرهاهديةالمناسباتإحدىفيزريابتسلموقدسهريا،دينارعشرينيأخذ

م!(.دينار)3الاف

فيالمتمثلة،الأمراءبهاقامالتيالعمرانيةالأعمالفيأيضاالرخاءهذاوانعكس

مدنبناءوفيالأسوار،بناءوفي،القديمةالمساجدتوسيعأوالجديدةالمساجدبناء

وغيرها.الثغور

الأميرعهدففي،الأندلسفيوعسكرياإدارياتطوراالاقتصاديالثاطأحدثكما

المتداولةالنقودعددتضاعفلذللثونتيجةالسكةدارأسسالأوسطالرحمنعبد

مفاجىءتحسنالباقيةالنقودبقايامنويلاحظوالدنيا،المتوسطةالقيمذا!وبخاصة

الدولةوزرأءعلىايضاالأمرهذاوانعكس)الهو(.الضربإتقانهـفي922عاممنابتداء

الوزيرراتبوصلحيث،أرزاقهمحيثمنأوطبقاتهمحيثمنسواءرجالهاوكبار

.سهريا3!(دينار035إلى

حتىبسكانها،غصتالتيقرطبةمدينةتوسعالاقتصاديالتطورنتائجمنوكان

الأميرعهدفيقرطبةفاضيجعلمماالمقابر،علىوتجاوزواخارجهايبنونالناسأخذ

الأميرواضطر.)606(الربضمقبرةحدودفيهيثبتحكمإصدارإلىالأوسطالرحمنعبد

الموازبلنمراقبةمهمةإسنادإلىالتضخمهذاعنالناجمةالمشاكللمواجهةالأوسط

المدينة،صاحبإلىتركتالعامةوالخدمات،المحتسبإلىوالمبيعاتوالمكاييل

م!(.الشمرطة)7صاحبإلىبهاعهدالأمنومشكلات

)206(

)306(

)406(

)606(

)706(

156.ص،ابر،ساتدرا،بدر،ينظر

95.-58ص،إنيلية،خالصصلاح،ينظر

163.ص،915-158ص،ابر،لراماتبدر،،ينظر

124.-12رصا،!السيراء،الحلةالابار،ابن،ينظر

.165ص،ا!،دراسات،بلر-168-163ص،ا!،قرطة،سالم،ينظر

.165صا،س،دراسات،بدر-46صا،بر،المغربصعيد،ابن
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شراءمنالإكثارالىالاقتصاديالنئاطهذابسببالدولةوارداتزيادةأدتكما

الرحمنعبدالأميرعليهوزادسرائهممنالحكمالأمبرفأكثر،والبيضالسودالعبيد

عددأيأكماشخصر.الافخمسةإلىالخاصحرسهفيعددهموصلحتىالأوسط

المرتزقةعنصرهرجديدعنصراستخدامعلىالأميرلقدرةزادالنظاميالجيشانراد

.)906(العسكريةالخدمةويحترفونمعينرزقمقابليخدمونالذين

بالاقتصادعلاقةلهاجديدةظاهرةوجدت،بعدهوماالإمارةعصرمناعتارا

الأراضيعلىيغيرونعندماالاسبانقبلمنالمزارع)حراقظاهرةوهي،لأندلسيا

فترةفيأمرهمزادوالذينالامارةحكومةعلىالمتمردبنقبلمنأو،الإسلامية

تحاصرهمعندماالمتمردينزروعبحرقالامارةجيوشتقوموبالمقابل!الأهليةالحروب

)!مي(!الطاعةعلىوإجبارهممقاومتهمإضعافوسائلمنكوسيلة

قبلمنالشعبعلىالمرهقةالضرائبفرضطاهرةالإمارةعصرفيووجدت

الحكمفالأمير،الأندلسفيالقحطوسنواتالمجاعاتحصولمعالأمراء،بعض

الغذائية،الموادعلىمرهقةعشورمنالأميرهذافرضهمابسببالعامةعليهسخطت

الربضحركةقياممهدمما،سيرتهفيوالطعنالأمبربذميجاهرونالعامةوكان

.)061(المشهورة

وقدالعسورجمعفيتشددأأبدىفقدالرحمنعبدبنمحمدالأميرعهدومن

عدمتمتىالعشوريسقطبأنالمدينةصاحبغانمبنالرحمنعبدالوزيرنصحه

يسنغلولمبذريز،غلمو)ذا،ادلهوهبها)ذاالغلاتعلىتفرضالعشورلأن،الغلات

بسيلبنحمدونمكانهوعين،فعزلهلنصحهالأميريستمعفلمإسقاطها،وجبزرع

الأمير،إلىتذمرهمفوصلوتذمرواالشعبفأرهقالعسورجمعفيفاشتطظلوماوكان

عنيسقطأنالأميرفاضطر،والجدبالقحطآأعواالوقتنفسفيأيضاوتوالت

نشاطهمومواصلةالحياةأعباءمواجهةيستطيعواحتىالعشصورمنجزءأالسعب

الأمورفيبارعامحمدالأميروكان.للأميرمدحاوالثعراءالناس!فلهج،العمراني

الخزانةشؤونضبطفيذلكساعدهوقد،والخرجالدخلمراجعةفيدقيقأ،المالية

.165صا،ب،درايات،بدره6()8

،2!،البيان،عذاريبنI-143ص3،ب،المفتبس،حيانابن:المثالسبيلعلىينظره6()9

.48ص،إسيية،خالصصلاح-143ص

243.صأ،!،الإسلامدولة،عنان)061(
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هـ253هـ-231الأعوامفيوالمجاعةبالقحطالأندلسأصيبتعهدهوفي.)611(العامة

-ts, 026Xولكن،والموتالغلاءبسببهوكثر،أعوامبضعةاستمرسديداقحطأن

.)612(عليهاتتغلبوأنللمحنةتصمدأناستطاعتالأندلس

علىالأندل!مدنمعطمتمردت،الأهليةالحربعصر،اللهعبدالأميرعهدوفي

لحكومةالخضوعاشكالمنشكلبأييكتفيالبدايةفيالأميروصار،قرطبةحكومة

نأاللهعبدالأميرلهطمحالطاعةعنتعبيرأقصىولعلإسميا.كانولوحتىمرطبة

يتمالمالمنكمية)أيالعشورمنمعيناقطيعابمقاطعاتهمالمتمردونأولئكلهيؤدي

الحملاتأنكما.)613(القطعديواذيسمىديوانعهدهفياشتهرولهذاعليها(الاتفاق

نضوبإلىأدتالمتمردينلاخضاعاللهعبدالأميرأرسلهاالتيوالمستمرةالكثيرة

الدولة.موارد

الرخاء،منكبيرامبلغاالأندلسبلغتهـ،4رو-316الخلافةعصروفي

زهاءوحدهاالمكوسمنالجبايةحصيلةفبلغت،القوميالدخلمنمواردهاوتضاعفت

الافخمسةوالقرىالكورمنالناصرالخليفةعهدفيوبلغت،السنةفيدينارمليون

السلطانية(الأملاك)وهيالمستخلصرمنوبلغتدينأر،ألفوثمانينألفوأربعمائة

بيتفيخلف-035Aعامالناصرماتوعندما.دينارألفوستينوخمسةألفسبعمائة

الدخلمواردحقفالمنصورالحاجبأياموفي.الذهبمندينارمليونعثصرينالمال

رسرمسوىدينارملاييناربعةالىوحدهالجبايةمحصلووصل،عظيمةزيادة

عبدالحاجبولدهعهدفيالزيادةهذهواستمرت،والغنائمالسبيمالوسوىالمواريث

على:الفترةهذهفيالأندلسفيالرخاءهذافانعكس)14"(.الملك

التيالزهراءمدينةوأشهرهابنائها،فيالملايينوصرفالملوكيةالمدنبناء-أ

إذا،المدينةهذهعلىصرفتالتيالطائلةالأموالكميةلناويبدوالناصر،الخليفةبناها

البناء،بدأ-325e)الناصرعهدطرالدينارألف003عليهاالسنويةالنفقةمقدارأنعرفنا

فيعليهاأنفقماعداهذاعاما،وعشرينخمسةمدىأيهـ(033عامالناصروما!

701.ص2،ب،اليأن،عذاريابنينظر،ا)611

312.ص،ا!،الاسلامدولة،عنان)612(

251.ص،ا!،دراسات،بدر(613)

.574صه96،ص2،!،الإسلامدولة،عنان)614(
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البلوطيسع!دبنمنذربالقاضيحدىالذيهوالإسرافوهذا)13،(.الحكمولدهعهد

الحاجبعهدفيالزاهرةمدينةوبناء(.616التبذير)لهذاويتصدىالناصرينتقدأن

مدينةجانبهاالىابتنىثم.عامينولمدة-368Aعامبهاالعملبدأحيثالمنصور

)617(.العامريةسماهاللراحةوحدائققصرذاتجميلة

بأثمانالكتبنفائسوشراءالعلماءعلىوالإغداقالعلميةبالحركةالاهتمام-2

العلماء!ابرإلىيبعثكالأحيثالأمربهذاالمستنصرالحكمالخليفةاهتموقد،عالية

مؤلفاتهم،منالأولىالنسخعلىللحصول،الجزيلةبالصلاتقطركلمنالمسلمين

كتابهنسخةعلىليحصلالذهبمندبنارألفالأصفهانيالفرجأبيإلىيرسلفتراه

فيألفهكتاباالأصفهانيإليهأرسلكما.العراقفيأحدعليهيحصلأنقبل،الأغاني

القاضيمعكذلكالحكموفعل(.والهدايا)8"الصلاتالحكملهفجددأميةبنيأنساب

منالأولىالنسخةعلىليحصلكبيربمبلغاليهبعثاذ،المالكيالأبهريبكرأبي

القاليعليأبياللغويعلىرعايتهالحكموأسبغ.الحكمعبدابنلمختصرشرحه

الخشنياللهعبدأبوإليهوأهدى.معروفهوكماالناصرأبيهعلىالعراقمنوفدالذي

كتابهالغسانيعيسىبنمطرفإليهوأهدى.6(قىطبة)واقضاةكتابومنهاكتبهبعض

الاسلاميةالبلادبسالرالوراقينمهرةمنطائفةللحكموكان.هـلةكورةأخبارالمعروف

طائفةبلاطهفيلهكانتكما.والنادرالنفيسعلىمنهاويحصلونالكتبعنلهينقبون

كماالكبيره)5!(.الأمواللهموبذلوتجليدها،وتحقيقهاالكتبنسخفيالبارعينمن

ومنالمستنصرالحكمالخليفةبذلكمقلداالكتبجمعفيالمنصورالحاجبسغف

بخمسةالمنصورالحاجبفاثابهالفصوصكضابإليهاهدىالبغداديصاعداأنذلك

دينار.ثلاثونقدرهسهرياراتبألهوعيندينار)621(،الاف

منذوبخاصةجديدةأفريقيةسياسةاتباععلىالأندلسشجعالرخاءهذاأنكما-3

265.ص،ا!،نفح،المقري،ينظر)615(

.07-96صالحليا،المرقبة،النباهبينظر،)616(

575.ص؟33،ص2،ب6الإسلامدولة،عنان)617(

.202-2ه1صا،!السيراء،الحلةالابار،ابن)618(

.2-اص)المقدمة(،قرطبةقضاة،الخي()961

605.-505ص2،جى،ايإصلامدولة،خان)062(

.541(رتم)ترجمة238ص،الصلة،بشكوالابن(621)
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وأعوانهاأفريقيةسمالافيالفاطميةللدولةهـللتصدي316عامالأندلسيةالخلافة)علان

ضدالحركاتبعضإثارةفيللتدخلجديدةأندليةسياسةالعصرهذامنوبدأت

بعضزإخمادوإلى،الافريقيالساحلمدنبعضعلىال!ميطرةجانبإلى،الفاطميين

الأمرهذافكان.الأدارسةبقايايمثلالذيكنونبنالحسنحركةأمثالالمغربيةالفتن

استمالةأجلمنالأموالبذلاإلى)ضافة،الحركاتهذهمثللإخمادطائلةأمواليتطلب

)ث!6(.المغربيةالقبائلبعض

بالقحطالأندلسأصابتمتعددةمجاعاتالخلافةعصرخلالالأندلسوسهدت

عامبالأندلسسدلدقحطحلهـ(،033-)003الناصرالخلمفهعهدففىوالمجاعات،

بثلاثةقرطبةفيالقمحقفيزوبلغالأسعاروارتفعتالأقواتهـفنقصت303-23ه

،الموتوكثر،القحطمعالوباءوانتشرعظيما،مبلغابالناسالشدةوبلغتدنانير،

لشعبهالمؤنوتوزيعالأموالببذلالناصرالخليفةقأم.والوجهاءالرؤساءمنكثيروهللث

منالتخفيففيكبيراثرلمجهودهمفكان،الدولةرجالاتمنكثيرالأمرفيوساركه

احتباسنتيجةبالأندلسجديدةمجاعةحلت317Xعاموفي)ث!6(.المحنةهذهاثار

الخليفةكتبفخرجتهـ،303عامفيحدثمانحوعلىالأسعارفغلتالمطر،

وقع324Xعاموفيالاستسقاء،بصلاةبالأمرالكورعلىالعمالجميعإلىالناصر

لمعالجةالأموالالناصروبذل،الزروعوجفتالمطرفاحتبسبالأندلسجديدمحل

الشاعر:اقالوبذلكالأزمة

والنذر)24،(بالأعذارالغيثمستنزلالمطرفيالرحمنإلىالشفيعنعم

وأصيب.البلادالجفافهـفعم932عامبالأندلسيعصفوالقحطالمحلوعاد

دمرالذيالكبيرالحريقنتيجةكبيربهبرطقرطبةفيالتجاريوبخاصةالاقتصاديالنظام

وقعتهـ(366-)035المستنصرالحكمعهدوفيهـ)ء6(.324عامفيقرطبةأسواق

ى!-بعدهاوما893ص-393ص،والأندلسيالعباصيالتارلخفي،العبادي،التفاصيلينظر(62)

ص،واياندلصالمغرببينالحلاقات،نجارأحمدليلى-بحدهاومالميهص-بعدهاوما423

بحدها.وما4؟

166.ص2،بر،البيان،عذاريابن

؟عذاريابن-الناصرالرحمنعبدالخليفةبعضالخاص5!،المقنبس،حيانابنينظر،)624(

.991ص2،!،الان

425.ص2،بر،الاسلامدولة،عنان)625(
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أرباضمائرفيوالصعوزينللفقراءالحكمفبذل،عظيمةمجاعةالخلافيةبالعاصمة

الدولةثراءوبجانب)626(.عوزهمويسدأمراتهميكفلماالأموالمنوالزهراءقىطبة

بعضهماخترعالذي،الدولةرجالاتكبارثراءنرى،والهيئاثالبناءننتمثلالذي

الناسعامةفيهكانالذيالوقتفيالعصر،هذاخلفاءإلىوالثمينةالكبيرةالهداياتقديم

الأسعارغلاءوشببالمستمرالمجاعاتوظهورالمطراحتباسبسببشديدعوزفي

يشتغلونكانواالذينالعمالأجورأنالرواياتبعضفتذكر.البسيطللعاملالأجوروقلة

لمقدرتهمتبعادراهموثلائةوالنصفالدرهمبينتتراوحكانتالزهراءمدينةبناءفي

دينارخمسمائةالناصروزيرسهيدبنالملكعبدبناحمدراتبكانحينفي،الحرفية

كانالدينارأنالعلممعهذابعد،فيمادينارألفإلىالخليفةرفعهوقدالشهر،في

الوزيرالخليفةالىالهداياتقديمابتاعمنوأول)627(.دارهمعشرةالعمومعلىيعادل

أوقيةوماهـدا،الذهبمنمثقالألفخمسمائةمنهاوكانشهيد،بنالملكعبدبنأحمد

مسرجة،فرسومائة،بالذهبالمرقومالحريرمنشقةوثلاثونوالعنبر،المسكمن

عامفيوذلكوغيرها،،جاريةوعشرونوصيفأ،واربعون،الركابعاليةبغلاوعثرون

)!!(.بالأندلسالأمويةالدولةورجالاتالوزراءثراءمدىعلىيدلمماوهذا

الخليفةإلىالكبيرةهدبتهالمصحفينصربنعثمانبنجعفرالحاجبأهدىكما

حياةبدايةكانتكماالناصر)هـ62(.للخليفةشهدابنهديةبهامقلداالمستنصرالحكم

ئمالحكمالخلبفةأولادوهشامالرحمنعبدعلىالاشرافالوظيفيةالمنصورالحاجب

هديتهفعدم،الماليةالمناصبهذهفاسنغل.السكةداروأمانةالعامةالخزانةإدارةتولى

أموالفبدد،المانيهشامالخليفةوامالحكمالخليفةزوجةصبحالأميرةإلىالمشهورة

منبالاستدانةالعجزهذاالمنصورالحاجبفسدبالتبذير،الحكمالخليفةفاتهمهالخزينة

.)063(حديرابنالوزيرصديقه

هـ316عامفيفأمر.وتثبيتهاالعملةبتنظيمالناصرالخليفةأمرالعصرهذاوفي

بنأحمدامرهاوولى،والدراهمالدنانيرلضربقرطبةمدينةداخلالسكةدارباتخاذ

تثبيتفيأثرهلهذاوكأنالمدلسينمنالاحتراسفيجهدهبذلالذيحديربنمحمد

236.ص2،ب،الان،عذاريابن)626(

.58ص-35ص،اضيلية،خالصصلاحينظر،)627(

138.ص4،%الحبر،،خلدونابن)628(

512.-511ص،2بر،الإسلامدولة،عان-!احما4،جىأيضأ،)962(

252.-251ص2،بر،البيان،عذاريابنينظر،)063(
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منالسكةولايةأصبحتبعدوماالتاريخهذاومن)631(.التعاملواستقرارالعملة

جانبإلى)32"(،الرجالخالصإلىب!دارتهايعهدالدولةفيالمهمةالماليةالوظائف

فيعمومأالسياسيالاستقرارساعدوقد)633(.والضياعالخزانةوولايةالسوقولاية

الشرقيةالأندل!موانئاستهرتوقد،والتجارةالصناعةحركةتنشيطعلىالخلافةعصر

عامفيالأندلسيالأسطولقاعدةالمريةمدينةبناءبعدوبخاصةالتجاربةبموانئها

للحطمركزاوأصبحت.مهمةوصناعيةتجارلةمدينةأصبحتوالتيهـ،341

-993الفتنةعصربدأعندماالاضطرابفيالاقتصاديةالأوضاعوبدأت)634(-والإقلاع

وقبامالخلافةإلغاءالىادتالأهليةالحروبفترةفيالأندلسبلادفمرتهـ،422

الطوائف.عصر

الأرلافمناطقكانتوالتيالزراعيةمواردهاوكثرةخصبهابوفرةالأندلسعرفت

وأما.والحبوبوالتينوالرمانواللوزالريتونفيالمتمثلةالثروةهذهمصادرأهم

تعددتوبتنوعها،ا،ندلسأرضبهاجاءتالتيالطبيعيةالثرواتأهممنفهيالمعادن

اشتهرتكما-)635(والذهببالرخاما،ندلساشتهرتوبخاصةاستخراجها،مناطق

معينة.صناعةإنتاجفيثاحيةكلتخصصتحيثالأندل!أنحاءمختلففيالصناعات

المذهبةوالأساورالذهبيةالطرزصنهاعةفيمرسيةتخصصتالممالسبيلفعلى

الزجاجيةوالأوانيالخزفبصناعةاشتهرتافقدومالقةالمريةأما،والأسلحةوالسكاكين

شاعتإشبيليةومن.ملونحريريئوبوهوالبلدبصناعةغرناطةواستهرت.والأقمشة

وغيرها)36"(.المزينةالسرجصناعةإلىبالإضافةوالسهاموالرماحالأقواسصناعة

ونقلهسعيدابنأوردهكماالأندلسفيالاقتصاديةللحياةالعامالوصفإن

نأالا،الطواثفعصر/الهجريالخامسالقرنعنمتأخرةمصادرفيجاء،المقري

وذلك:القرنهذاأحواليطابقالرصفهذا

كانتالفترةهذهخلالالأندلمىفيوجدتالتيوالحيواناتالنباتاتإن-أ

الناصر.عصر5ب،المقتس،حيانابن)631(

802.ص2،بر،ابيان،عذاريابنينظر،)632(

502.ص991Lص2،برأيضأ،)633(

الاثار،عنان-18ص،الرلةمدينةتارلخ،صالم-183صالمحطار،الروض،الحميريينظر،()64

263.صاالباقيةالأندلية

.187ص،ا!،نفح،المقريينظر،)635(

186.ص،ابر،نفح،المقري)636(
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لمالبلادإنكماتتغير،لمالمناخأحوالأنوذلك،قرونأربعةمنذالبلادفيمعروفة

.يزولماسرعانوالتيوالمجاعةالقحطسنواتعداما،كبرىطبيعيةظاهرةأيةتشهد

كانتالمصدرهذافيالمذكورةالأخرىالصناعيةوالمنتوجاتالمعادن)ن-2

والخلافةالإمارةعهدفيأيوقبلهاالطوائففترةخلالواسعنطاقعلىتستغل

وأجملالقصورأفخمتشييدالطوائفعصرشهدذلكإلىوبالإضافة.الأموية

الأخرىوالموادوالفضةالذهبمنوفيرقسطاسنهلاكتتطلبكانتوالتي،المنشات

)37،(.والزخرفةالتزيينفيالمستعملة

الطوائفملوكشغفحيثالزراعةبازدهارالطوائفعصراختعىفقدذلكومع

ولاوالزراعةالنباتعلماءمنعدةالعصرهذافيظهروقد.والبساتينالحدائقبإنشاء

تشغلعبادبنيوحدائقالنونذيبنيحدائقكانتحيثوإسبيليةطليطلةفيسيما

فيوالفلاحةالنباتعلماءأشهرمنوكان.الخبراءعنايةوتتطلبواسعةمساحات

بناللهعبدأبوالعالموكذلك.ذنونبنيحدائقعلىأسرفالذيوافدابنطليطلة

الزراعية،الافاتومكافحة،الغراستوليدمنالناجحةالعلميةبسجاربهالمشهوربصال

بنمحمدبناحمدعمرابوالزراعي)شبيليةوعالم.الفلاحةالمشهوركتابهلثاوخلف

أهلمنالطغنريمالكبنمحمداللهعبدأبووكذلك)المقنع(،كتابصاحبحجاج

عنوأما()638(.الأذهانونزهةالبستان)زهزكتابوصاحببصالابنوتلميذغرناطة

والنحاسالحديدصناعةأشهرهاومن،رائجةكانتفقدالطوائفعصرفيالصناعات

أيامفيالصناعاتأهممنالأخصعلىالنسيجصناعةوكانت،والنسيجوالزجاج

أنواعوأجملأفخمئنتج،منسجالافخمسةوحدهاالمريةبمدينةوكان،الطوائف

ودانيةوبلنسيةوالمريةإسبيليةمثلالثغورذاتالطوائفدولوكانت.)963Xالأقمضة

)هاله(.كبيرةأرباحاالخارجيةالتجارةمنتجنيوسرقسطة

أميرأنالفترةهذهخلالتجارتهاونسثماطالأندلسخيراتوفرةعلىيدللومما

والأطعمةبالمؤنمحملاكبيرامركبأبعثالعامريمجاهدبنعليالثمرقيةوالجزائردانية

.167-166ص!،السياسيالتا!لخعود،بنمحمد()637

442.-441ص،الطوانفدول،عنانبنظر،)638(

بعدها.وما902صى،المريةمدينةتارلخ،الفضلأبوينظر)963(

.42ص،الطوائفدولة،عان)04(
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وهياقتصاديةبأزمةتمركانتالتيمصرأهلمغيثاالإسكندريةإلىكههـوأرسله7عام

كبرىمجاعة8امهـحصلتعامفينفسهالومتفيولكن)ا!ي(.العظمىالشدةأيام

واحد،قبرفياسخاصاربعةأوثلائةكلدفنالىالناسفيهااضطرلدرجةإسبيليةفي

قيمتهوصلت6(كيلوغرا)ثلاثبنالحنطةقفيزإنكما.المصلينمنخلتالمساجدوأن

دنانير)2!(.ثلاثةالقحطفترات)حدىفيقىطبةفي

أدىوقد،الكثيرةوالأموالالنفوذأصحابيمثلونالطوائفأمراءمعظمكان

توليهمقبل-إشبيليةحكامعبادبنوكانفمثلا.ثرواتهمزيادةإلىمدنهمفياستقلالهم

كانوامرسيةمدينةحكمتولواالذينطاهربنيوإن،إشبيليةكورةثذشيمتلكون-الحكم

منكانفقدقرطبةأمرتولىالذيجهوربنالحزمأباوإن،المدينةنصفيمملكون

بطليوسفيالأفطسبنيأمراءعلىكذلكالأمروشطبق.ثراءوأفحشهمأهلهاأغنى

م!(.)3وغيرهمسرقسطةفيهودبنيوأمراء،طليطلةفيذنونبنيوأمراء

وذلكوثرواتهمأموالهمزيادةفيال!بلبشتىبدأواالأمراءهؤلاءتسلطوعندما

بشتىاتهامهمبعدالكبارالمدينةأغنياءمنمنافسيهمممتلكاتمصادرة:طريقعن

الملاكينأراضيمصادرةطريقعنوكذلك.)سبيليةادمى(أمراءعبادبضوفحلكما،التهم

العامريانومباركمظفرفعلكما،العاليةبالضرائبالمزارعينكاهلوإرهاقالصغار،

أكثروفر،الحشيشوأكلواوالحصرالجلودلبسواأنهمحتىبالفلاحينبلنسيةحكام

،الثروةجمعفيالطوائفملوكاتبعهالذيالاخروالأسلوبالو(.)3قراهممنالفلاحين

العسكرية،بالوسائلالإمارةرقعةتوسيعأوالباهظةبالضرائبالشعبكاهلأثقالهو

)"!(.الناسظلمفيالضرائبجامعوفاضتط

بلورفاهيتهالشعبسبيلفيينفقوهالمالأمراءجمحهاالتيالطائلةالأمرالوهذه

وسراءواللهو،الطربمجالسعلىوالصرف،والمنتزهاتالقصوربناءفياستغلت

(.دحسناء)7مغنيةليشتريدينارالافثلالةيدفعرزينابنالسهلةأميرفمثلا،الجواري

221.ص،أعمال،الخطيبابن-228ص3،%،البيان؟عذاريابنينظر،()41

ي!.ص،اسبيلية،خالصصلاح)642(

43.-42ص،)سبيلية،خالصصلاح-7صا،مجلد2،قسم،الذخيرة،بامابنينظر،)643(

35.-34ص،الطوائفدول،عنانينظر،)!(

162.ص3،%،البيان،عذاريابنينظر،()45

أ96ص،الحبةفيرسالة،عبدونابن)6(

803.ص3،%،البيان،عذاريابن)47(
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عروشهم.علىالحفاظأجلمنالإسبانملوكإلىالإتاواتدفعإلىبالاضافة-

(.6)هـكالمهزوزة

الاستقرارعدأف!نالأندلسبلادبهاتتمتعكانتالتيالاقتصاديةالقوةمنوبالرغم

وذلكالاقتصاديةالأوضاععلىسيءأثرلهكانالطوائفعصربهتميزالذيالسياسي

مجالين:في

النزاعوحدةعمقأنكما،الاق!صاديالتعاونعرقلتالسياسيةالتقسيماتإن-أ

)مارةكلانالعلممعهذا.الأوضاعاضطرابمنزادالطوائفدولبمنالسحاسى

ذلكفمعنىواستغلالها،الأموالجمعفيوسائلهاولهاأخرىعناقتصاديأاستقلت

السياسي.التمزقجانبإلىالأندلسلبلدالاقتصاديالتمزقظهور

الأندلسببلدالمتدهورةالسياسيةالأوضاعخاصةبصورةالسادسألفونسواستغل-2

والعملالاقتصاديةالأندلسبثمارالاستحواذأجلمنأمرائهاعلىالماليةشروطهففرض

فىضهاالتيالباهظةالغرامأترأيناولذا،بالتدرلجعليهابالسيطرةوبالتالي)ضعافهاعلى

ألفعشرينبلقينبناللهعبدالأميرمنألفونسوطلبفمثلا.(د)9الطوائفأمراءعلى

ألفخمسينالسادسألفونسوبتسليمعبادبنالمحتمدوزيرعمارابنوعدكما.مثقال

ألفونسوفرضكما)ه؟6(،غرناطةحاكماللهعبدالأميرضدالعسكريةماعدتهمقابلمثقال

منأوقيةخسمائةإليهاتضافمئقالألفوخمسينمائةمبلغالنونذيابنعلىالسادس

،(.)"طليطلةحكمإلىيعيدهأنمقابللعساكرهتدفعالقمح

الماليةالسياسةفيالانطلاقنقطةوكانت،مرابطيةولايةالأندلسواصبحت

وهي،الجبائيةالسياسةميدانفيوالسنةالكتابتطبيقمحاولةفيتتمثلالمرابطية

وجدهذاومع.المشركينغنائموأخماسوالجزيةوالأعشارالزكاةمواردعلىالاعتماد

الافوخمسة،الورقمنربعألفعشرثلاثةوفاتهبعدتاسفينبنيوسفمالبيتفي

مسؤولياتهاوازديادالدولةتوسعولكن)32،(.المطبوعةالذهبدنانيرمنربعأوأربعين

46.-43ص)سيية،خألص،صلاحينظر،)8!(

166.-167ص،الياسيالتارلخعبود،بنمحمدينظر،كو()9

.96ص،ا!،نفح،المقري;065(

.175ص،السابقالمرجععرد،بنمحمد-77ص،ا%ايضأ،651()

،13العدد،الحربيالمؤرخمجلةال!رابطية"،للدولةالماليةالياصةا،الجنحانيالحيبينظر،)652(

.15ص
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فنرى،والأندلسالمغربأهلعلىالإتاواتفرضإلىالأمرولاةدفعتالعسكرية

بنعليولجأ،653()بالأندلساليسانةيهودعلىكثيرةأموالايفرضتاشفينبنيوسف

والعطورالصابونعلىوبخاصةوالسلعالصنائعمختلفعلىالإتاواتفرضإلىيوسف

)634(.الجباياتتحصيلفيالاسبانالمسيحييناستخدمأنهكما،والمغازلوالنحاس

الأندلسأصبحتانبعدالمرابطينظلفيالمغرببلادفيالصناعةازدهرت

فيالأندلسأهلخبراتمناستفادواالمرابطينالأمرولاةلأنوذلكلها،تابعةولاية

كانت،الأندلسومهرةبصناعالمرابطينمنالأمرولاةاستعانةعلىمزيادة)633(.الصناعة

وكان.والأندلسالمغرببينالمختلفةالبضائعتحملمنتظمةقوافلفيتسيرالسفن

لعهدالسابقةالعصورفيالمختلفةالطعاموأنواعبالغلاتالأندلسيمدالمغرب

ناحيةومن.مرابطيةولايةالأندلسأصبحتعندماالأمرهذااستمروقد)،؟"(،المرابطين

وكذلك،الفواكهومنهاالبضائعمنكثيرأالمغربإلىيصدركانالأندلسفإن،أخرى

الأندلسيصدرهمفاأيضاالزئبقمعدنوكانإسبيلية)37"،بأرضالمزروعالجيدالقطن

المريةمنيستوردونهكانوابمراكشالأمرأءفإنالملونالحصىأما)58،(،المغربإلى

عهدفيالمريةمدينةالإدريسيوصفوقد)،65(.الطعامأدوأتبعضبهليزينوا

الأندلسوكانت.06()الأخرىوالمنسوجاتالحريريةالصناعاتبازدهارالمرابطين

بهااشتهرتالتيالمنسوجاتوكذلك،المغربإلىالخشبيةالأدواتنصدركذلك

.661()بلنسيةمدينة

ميدانيفياقتصاديبرفا؟الأندلسفيأوالمغربفيسواءالمرابطينعهدتميز

مهمطريقنهايةوهيسجلماسةعلىيسيطرونكانواأنهمإلى)ضافة،والصناعةالزراعة

بعدالطريقهذاعبرالذهبفيضاناستمروقد.السنغالبلادبذهبتتاجرالتيللقوافل

.421ص،المرابطنعصر،عنان(653

85.ص!،بر،الأدبنهاية،النويري-692ص8،!،الكامل،الأثيرابن654(

947.ص،علاتات،السامرائي655(

.82ص،الأرضصورة،حوتلابنينظر656(

.21صالمحطار،الروض،الحيري657(

.448ص،الحعجب،المراكي658(

602.ص4،!،نفح،الحقري965(

941.ص)لبايا،فيالإسلاميالفن،مورينو-791صوالأندل!،المغربوصف066(

702.ص4،!؟ننح،المقري-؟16صالمحطار،الروض،الحميريا
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الذهبيالمرابطيالديناروظل،الغربيةالصحراهـلةالمسالكطريقعنورودهانقطعأن

فيذهبيةعملةكأهمقرونلعدةمستخدما(،62)ونصفغراماتأربعيزنالذي

(.663)المغرب

وفيالإسبانيةالبلادشمالفيالمرابطيةالدنانيرمنكبيرةكمياتعلىعثروقد

بلادساثروبينالمرابطينممتلكاتبينالتجأرةنشاطعلىيدلممافرنسا،غرب

)3"(.القسطنطينيةإلىوصل!العملةهذهأنيروىوحتىأروبا)يهو(،

الإسبانية،الممالكضدالمرابطيندولةخاضتهاالتيالجهادمعاركلضراوةونظرا

نشاطإلىذلكوأدى.وأسرىوأموالوحيواناتسلاحمنالمرابطينغناثمكثرتفقد

)ك!(.بالذاتالرقيقتجارةسيماولا،والمغربالأندل!أسواقفيالموادهذهتجارة

بالرفاءالمرابطينظلفيوالمغربالأندلسفيالاقتصاديالنظاموصفوعموما

عندما،المرابطمنعهدأواخرفىلبدلالأمرهذاأنإلا،الأسعارورخصوالاستمرار

الحكمعلىالأندلسأهلوبتمرد،تومرتبنالمهديحركةبظهورالأوضاعاضطربت

.)667(المرابطي

الجباية،شؤونفيالموحديةالحكومةواتبعت،موحديةولايةالأندلسوأصبحت

عبدرسالةنوهتفقدوالعثمر.الزكاةمنيجيزهماعلىالشرعبأحكامالالتزامسياسة

المغارمهـإلى343عامفيبالأندلسوالأعيانوالمثيخةالطلبةإلىوجههاالتيالمؤمن

عليهاالقضاءووجوب،المظالممنوغيرهأالمراسيوتحجيروالقبالاتوالمكوس

الدولقمتطلباتلسدكافيةتكنلمالمواردهذهأنإلاشأنها)668(.فيالعدلراجراء

عنالبحثإلىالدولةهذهفأضطرت،الأندلسفيالجهادأسرتحملتالتيالموحدية

%،المغربيةالحياةمظاهر،اللهعبدبنالعزيزجد-302ص،التاريخعبرالمغرب،حركات()62

.75صأ،

.387ص،البحريةالقوىأرسيالد،)663(

.02ص،السابقالمرجع،الجنحانيالحببب64()

,Barbourمكلك!P.95-231ص،السأبقالمرجع،حركات;665( Mor.

ص،علاقات،السامرائي-155ص،بالمغربمسيهحيةوسخصاتطوانف،العربيبنالصديق()66

484.

.437ص،المرابطينعصر"عنان667()

625.-624ص،المرحدينعصر،عان)668(
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برقةمنالمغرببلادهـبمسح334عامالمؤمنعبدفقام.الأمواللجمعجديدةوجوه

والأنهارالجبالمقابل-مساحتهامنالثلثمقداروأسقط،الأقصىالسوسإلى

تؤديأنقبيلةكلوألزم،للزرعالصالحةالأراضيعلىالخراجوفرض-والطرقات

جانبالىكانتالموحديةالدولةف!ن،أخرىجهةومنك!(.)9والمالالزرعمنقسطها

الضرائبفرضعنتحجملمأنهاإلا،المصادراتوأموالغنائممنخزائهايدخلما

إضاذةوالوارد،والصادروالشراء،البيعمنالمعاملاتأنواعمختلفعلىوالمكوس

الدولة،أراضيفيبقواالذينوالمسيحييناليهودأموالمنعليهتستوليكانتماإلى

)07"(.والمطاردةالاضطهادحركاتخلالسيماولا

وزنمضاعفةالموحديةالخلافةبهاقامتالتيالهامةالماليةالاجراءاتمنوكان

التعاملفيالثقةوتوفيرالاقتصاديةالأمورتحسينفيأثرهلهوكان،الموحديالدينار

.)671(الاقتصادي

فيذلكتمثلوقد،قائمةوالأندلسالمغرببينالاقتصاديةالعلاقاتواستمرت

المغربإلىوتصدربأسواقهاوقرطبةالمريةاستهرتفمد.التجاريالتبادلنثماط

إلىالمغربمنالمراكبحملتكما.والكتانوالمصنوعاتوالحبوبالأخشاب

-الزيتونوزيتوالقطنوالعنببالتينوتعودوالطعاموالحبوبالغلاتأنواعالأندلس

النشاطعلىساعدومما،بلنسيةمنيستوردونهامراكشأهلفكانالمنسوجاتأما

والأندلسالجنوبفيالسودانإقليمبينالوسيطبدورالأقصىالمغربقيام،التجاري

يعودونثم،الأندلسإلىوالصمغالذهبيحملونالتجارفكان،الشمالفي

)72"(.السودانبلادإلىالصناعيةوالمتمجاتالزراعيةبالمحاصيل

عبدالخليفةأوامرتنفيذهوالأندلسفيبالزراعةالموحدينعنايةمظاهرومن

والعنبكالتينالفاكهةأنواعبمختلفوغرسها،طارقجبلأراضيباستصلاحالمؤمن

مدينةفيواسعةأراضب!استصلاحتمكذلك.وغيرهاوالمشمثسوالسفرجلوالتفاح

عنيثم،الزيترنبأشجارغرسهاثميوسفيعقوبأبيالخليفةأوامرعلىبناءإسبيلية

فيالملكمفهوم،دادةولدمحمد--ص،أخرىوطبة-12وص،القرطاسروض)966(

ا.68-167ص!،المغرب

626.ص،الموحدبنعصر،عنان)067(

.016ص،2!،الشمايةافىيتاتاريخ،جوليان(671)

474.ص،علامات،رميلةأبر)672(
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.)673(الأرضتحتقنواتبواسطةالواديمنإليهاالماءبجلب

إلىالمؤمنعبدعهدمنذالاقتصاديوالاستقراربالرخاءتنعمالأندلسواستمرت

المغرببلادفيالأمنصفوعكرفإذا.المغربثأنسأنهاالمنصور،عهدأواخر

سياسيااضطرلتالأندلسفإن،غانيةبنيأمراءوهجمات،العربيةالقبائلهجمات

مدمرهحروبمنبينهمجرىومامردنيشوابنهودابنوحركاتفتنبسببواقتصاديا

هذهمنكئيرأأسفطتالتيالأندلسيةالمدنعلىالإسبانيةالممالكهجماتوبسبأولا

ثانيا.جوعأالموتعلىأهلهاوأوسلةالاقتصاديالحصاربسببالإسبانبيدالمدن

القحطوساعالاقتصاديةالأزماتوقامت،الأندلسببلدوالنواثالمحنبذلكفحلت

.)67الغلاءوعموالمجاعة

معالموحديندولةعقدتهاالتيالتجاريةالمعاهداتفإن،الاخرالجانبومن

موانىءفيبأمانالترددالدولهذهلسفنسمحت،صقليةومعوبيزاجنوةجمهوربة

بينالتجارةبذلكفنعطت،المغربوموانىء،المريةميناءفيوبالذات،الأندلس

مملكةفيالماليالتنظيمعنكاملةدراسةابجادالباحثعلىويصعب.الطرفين

يلي:كمافيهاالماليةالنظمأ!سستحديديمكنأنهإلا،غرناطة

عليهأطلقوقد،الخاصةالسلطانممتلكاتعلىالمشرفوظيفةهثاككان-أ

الأولإسماعيلالسلطانممتلكاتعلىوكيلاكانالمحروقبنفمحمد.الوكيل)سم

)676(+الوزارةمنصبتسلمهقبل

دولةعكس،الجبايةوظيفةعنوالمسيحييناليهودغرناطةسلاطينأبعد-2

.)677(عليهماعتمدتالتيوغيرهاالمرابطين

نأفيروىالإسبانملوكإلىالكثيرةالأمواليدفحونغرناطةسلاطينكان-3

مانصفيدفعكانبأنهوقيلمالهبيتفيماربعيدفعكانالأولمحمدالسلطان

الجزيرةعنالحصارالرابعفرديناندهـرفع97هعاموفيالمالا،بيتفيموجود

048.ص،علامات،رميلةأبو-133ص،بالإمامةالمن،الصلاةصاحبابنينظر،)673(

.627ص،المرحدينعصر،عنان،ينظر()674

176.-174ص،المغربفيالملكمفهوم،دادةولدمحمد)675(

.97ص،غرناطة،فرحات-242ص،المقدمة،خلدونابنينظر،)676(

97.ص،كرناطة،فرحات()677
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بيتمننصرالجيوشأبوالسلطاندفعهاذهبيةقطعةألفخمسينمقابلالخضراء

فطعةألفخمسينمبلغالأحمرابنعلىفرضالحكيمالعاشرألفونسوأنكما،المال

.678(النصرية)الدولةخزينةحوتهماسدسيعادلماأيذهبية

أهلمنتؤخذالتيالجزية،ال!نصريةالدولةفيالمالبيتوارداتأهمكانت4-

الزراعيه،والمحصولاتالماسيةعلىوالعشورالزكاةوهيالمسلمينوصدقات،الذمة

مالقةميناءعلىفمقصورةوالصيدالبحريةالتجارةضريبةأما،التجارةعلىوالضراثب

.)068(الحروبوغنائمالمواريثضريبةالمالبيتمواردومنومربلة)!"(.

مننقودهموكانتالممتاز،الصنفمنغرناطةفيالأحمربنينقودكانت-3

أيامعمدواأرغونمسيحييمنفريقأأنالمجالهذافييذكرومما.)681(النقردأفضل

معمدةبهاوتاجرواالمسلمينبنقودسبيهةمزيفةعملةضربإلىالرابعبطرةملكهم

منتتألفدنانيرهموكانت)682(.اكتشفتددالصزيفةالنقودهذهأنإلا،الغرناطيين

عملةوهناك،فضيةدراهمعشرةيساويالذهبيالديناروكان،والنحاسوالفضةالذهب

)83،(.الدرهمنصفوهيالقيراط

الأرضطبيعةالازدهارهذاعلىوساعد،غرناطةمملكةفيالزراعةازدهرت-6

المحاصيلوأهم.الريبقنواتواهتمواالخصبةوالسهولوالوديانالأنهارحوتهاوم

وكذلك1684c)غرناطةمملكةبهاستهرتعيدفييعصرونهالذيالكروم،الزراعية

.)685(أنواعهاعلىوالحبوبوالبرتقالالزيترن

والرماحوالدروعوالخناجركالسيوفالأسلحةبصناعةغرناطةمملكةواشتهرت

فيسهرتهمإلىبالإضافة.الاسبانيةالممالكضدالجهاديوضعهميتطلبهأمروهذا

)678(

)967(

)068(

;1)68

;2)68

)683(

)684(

)685(

.08ص،غرناطة،فرحات-74ص،البدريةاللمحة،الخطبابنينظر،

81.ص،أيضا-04ص،أيضأ،ينظر

.81ص،غرناطة،فرحات

04.ص،البريةاللمحة،الخطيبابن

.81ص،غرناطة،فرحات

.138-137صا،ب،الأحاطة،الخطيبابن

.04ص،البدريةاللمحة،الخطبابن

بحدها.وما141ص،غرناطة،فرحات،ينظر
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الخزفصناعةالغرناطيونأتقنكما،الملونةوالأقمشةوالحريرالصوفصناعة

.وكيرها)686(

معوكذلك،أفريقيةوسماليالثماموبلادمصرمعنشطةفكانتالدولةتجارةأما

،)687جنوةجمهوريةمعوبخاصةإيطالياجمهورياتوبعضوأرغونقشتالةمملكتي

مملكةفيالأصعاررخصإلىالرواياتوتشير.البحريموقعهاذلكعلىوساعدها

بدرهمين.أوبدرهمالعنبمنأرطالوثمانية)هـهـ6(،بدرهميباعاللحمفرطل،غرناطة

إلىذلكوبعود،المناطقسائرمنأغلىغرناطةالعاصمةفيالغذائيةالموادوكانت

الإسبانأيديفيوقمتالتيوالقرىالمدنأبناءنزوحبعدسكانهاعددازدياد

(.)99إليها

.146-144ص،طةناغر،تفرحأ-163ص،ا!،نفح،لمقريا)686(

ا.51-015ص،طةناغر،تحافى()687

218.ص211،ص-144-143ص،اب،نفح،المقري)688(

.146ص،غرناطة،فرحات-34ص،المقدمة،خلدونابن،ينظر()968
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إلفضل!\الث!لي

أوروباعلىالأندلسفيالعربيةالحضلارةأثر

سادالذيالتخلفعصرعلىالتدليلأجلمنالتفاصيلزكرإلىبحاجةلسنا

هذافييكفينافقد،الفكريازدهارهاعصرفيوالأسلامالعربأمةكانتعندماأوروبا

تكوينفيوأثرهاالحربحضارةعنكتبواالذلنالأوروبيينالعلماءبعضسهادةالمجالا

.)1(الأروبيالفكر

هذااتخذولقد،الميلاديالثامنالقرنمنذأوروبافيالأندلسيةالحضارةتأثيربدأ

تمييزهـلمكنحيسئذ.أوروباعليهاكانتالتيللحالةنظرامتعددةوأشكالاصورآالتأثر

عصروحتىالأولىبدايتهامنابتداءأوروبافيالأندلسيةالحضارةلأثرمراحلثلاث

وهما:النهضة

المباشر:غيرالتأثيرعصر-أ

العربيةالحضارةفيهابلغتقرونثحانيةيقاربماالأندلسفيالعرباستقر

وسرقسطة!اسبيليةوكرناطةقرطبةحواضرمنتشعالحضارةهذهوكانت،الذروة

الأندلسيةالحضارةمراكزإلىيهرعونأوروبافيالعلممحبووكانوعيزها.وطليطلة

وفي.فيهاالعربكتبعلىوالاطلاع،والتتبعالدراسةفيالطوالالسنواتريلقضون

عصرعلىالأندلسإلىوفدالذيأورياك(دي)جربرتالفرنسيالراهبهؤلاءمقدمة

وبرعالرياضيةالعلومبدراسةخاصةبصورةواهتم،366,.(-)035المستنصرالحكم

-11صوأوروبا،العرب،يونغلوي!بحدها،وما935ص،العربسصى،هرنكة،ينظر)1(

بعدها.وما673ص،العربحضارة،لوبرن
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بابابعدفيماوأصبحساحر)2(،بأنهانذاك-رجوعهبعد-فرنسالعامةخيلحتىفيها

فيالحربعلومنشرفيالبارزدورهولهرهـ(49-)093الثانيسلفسترالباباباسمروما

.اوروبا)3(

مدينةفيالتدرشفيتستخدمكانتبقراطحكممنلاتينيةنسخةوجدتكما

فيمبكرعرلينفوذبوجودالظاهرةهذهفعللت،اوومهـ/382عامبفرنساشارتر

فييجهلكاناللاتينيالغربلأنذلك،عربيأصلعنكانتالنسخةهذهلأنفرنسا،

القدماء)4(.اليونانلأعمالاليونانيةالأصولمنسيءأيتاماجهلاالعصرهذا

أميرابنوهوم(3401-)1301الكسيحهرمانظروفمنافتراضأونستنتج

العربيةالحضارةتأثبرعنوالتنجيمالرياضياتفيكتبوقدسويسريأصلمندالماسيا

منأولااستفادأنهإلا،الأندلسيزرلمالمرضيةلظروفهالأميرفهذا.الأندلسية

ثانيأواستفاد،لجربرتعملتالتيأوشارترفيوجدتكالتيعربيةلأعمالترجمات

الذي)ريخناو(بديريمرونكانواوالذينالأندلسمنالحائدينالأوروبيينالطلابمن

كلهرماننقلهؤلاءوعن.بلادهمإلىرجوعهمقبلفترةفيهويقضونهرمانبهيقيم

الاسطرلاب)3(.مقدمنهاوفيالعربيةالفلكيةالالاتمنجلبوهما

فإن،الأديرةبعضأوبعفالأفرادبهاقامفرديةجهودأالظواهرهذهكانتواذا

الدولبعضحكوماتقبلمنرسميطابعذاتالأندلسإلىأرسلتعلميةبعثات

الأروبية.

أخرىبحدسنةمتزايدةبأعدادالأندلسعلىتترىتتوالىالأوروبيةالبعثاتأخذت

وكانت.وطالبةطالبسبعمائةزهاءالناصرالخليفةعهدهـفي312سنةبلغتحتى

السادسلويسالملكخالابنة)اليزابث(الأميرةبرئاسةفرنسامنالبعثاتهذه)حدى

عامحوالي)توفيالثانيهثامالخليفةإلىبافارياملكفيليبوبعث.فرنساملك

)2(

)3(

)5(

فيالمربدور،بدويالرحمنجمد-بحدهاوما693ص،الاسلامحضارة،مظهرجلالينظر،

692.ص،المربغزواترينو،-6-3ص،الأوروبيالفكرتكوين

!ص،الأعلىالثغر،السامرائن-33ص،الغربيةالمدنيةبناءفيالمسلمندور،باماتحيدر

385.ص،العربيالفكرتارلخفيثراسات-

205.-105ص،الإسلامحضارةمظهر،جلال

مجلةالأندل!هإلىبعثاتهاترسلاوروباا:التكريتيطهسليم-014ص،العربسمص،هونكه

.29صوا(،68:)الكريت37العدد،الاملاهيالوعي
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علىللاطلاعالأندلسإلىبلادهمنبعثةبارساللهيأذنأنإليهيطلببكتابهـ(ه24

هذابعثةوجاءت،هثمامالخليفةفوافق.منهاوالاستفادةفيهاالحضاريالتقدممظاهر

()،(.الأمين)وليمالعربيسميهالذي)ويلمبين(،المدعووزيلرهبرئاسةالملك

ابنةبرئاسةبعثةويلزملكأوفدفقد،النهجهذاعلىأوروبامناخرونملوكوسار

البعثةهذهوصلتوقد،والأعيانالأسرافبناتمنفتاةعشرةثمانيتضمكانتأخيه

منرسالةحملالذيويلزفيالقصرموظفيرئيس)سفيلك(النبيلبرفقةإسبيليةمدينة

ه!،422عامخلعالذيبالفهالمحتدهشامأنه)ويبدوالثاكهشامالخليفةإلىملكه

تتمتعالذيالعظيمالرقيعنسمعنا!فقدةالرسالةتقولكماالبعثةهذههدفوكان

نماجاقتباسولأبنائ!نافأردناالعامرةبلادكمفيوالصناعاتالعلممعاهدالصافيبفيضه

يسودهاالتيبلادنافيالعلمانوارلنشراثركمامتفاءفيحسنةبدايةلتكونالفضائلهذه

ورد،استقبالأحسنالبعثةالأندلسخليفةاستقبلوقد.")7(...أركانأربعةمنالجهل

يتمأنقررواالذينالدولةرجالباهتمامالبعثةهذهحظيتومدويلز،ملكرسالةعلى

)8(.المسلمينمالببتمنالبعثةهذهعلىالإنفاق

وطالبةطالبا)215(منتتألفالأمينوليمترأسهاالتيبافارياملكبعثةكانتوقد

بأنالرواياتوتخبرنا.العقافيةمواردهامنلينهلواالأندلسمعاهدجميععلىوزعوا

العودةورفضواالأندلسفيومكئواالإسلاميالديناعتنقواالبعثةهذهأفرادمنثمانية

فيالأندلسرجالمنبمشاهيرتزوجنفتياتثلاثالثمانيةهؤلاءومن.بلادهمالى

)9(.الفلكيمرداسبنعباسمنهمكانالعلماءمنعدداوأنجبنالوقتذلك

لتأسبسالأندلسعلماءاستقدامإلىأوروباملوكبعضعمدنفسهالوقتوفي

ومعتبعدهوماالميلاديالتاسعالقرنخلالففي.والعمرانالعلمألويةونشرالمدارس

العربالأساتذةمنتسعينحوالىمععقودعلىلمانكلتراوسكسونياهولتدهحكومات

نو5الذينالعلماءأسهربينمنهؤلاءاختيروقد،العلومبمختلفالأندلىفي

الحكوماتتلكووقعت،الحربيةاللغةجانبالىواللاتينيةالإسبانيةاللغتينيحسنون

)7(

18)

)و(

386.ص،تمادرا،نيمرالساا

.09ص6،الأندلىالىبعثاتهانرصلاوروبا5:التكرينيطهلجم

387.-386ص،لراسات،الامرالي

بمدها.وما59صالأندل!"،الىبفاتهاترمل)اوروبا:التكريتيطهسليم
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السفن)نثاءسيماولاالصناعاتمختلففيعربيخبيرمائتيحواليمعأخرىعقودأ

أكبرالعربالمهندسينبعضأقامولقد.الزراعةوفنونوالبناءوالزجاجالنسيجوصناعة

الكلمةوهذهثحHelichemهليشم)جحرباسمعرفبريطانيةفيالتايمسنهرعلىجسر

عرفاناالجسرهذاعلىإسمهالإنكليزأطلقالذيالأندلسخليفةهشاملكلمهنحريف

همالعربالمهندصونكانوكذلك.العربالمهندسينأولئكإليهمأرسللأنبفضله

الألمانيةالمدنبإحدىتوجدتزالولابافاريا،فيالكناضمبابسيدواالذين

أحمدلكلمةتحريفوهو(Amedeo)أميديوتدعىماءسقايةاليومحتى)ستوتغارت(

بناها)15(.الذيالعربيالمهندس

أولوضععلىعملتوقد،قرونثلاثةزهاءالمباشركيرالتأثيرعمليةواستمرت

الأوروبية.العقليةتغيرطريقفينجطوة

اللاتينلة:الىالعربعهمنالترجمةعصر-2
بم-

الثالثالقرنأواخرإلىالميلاديعشرالحاديالقرنمنتصفمنالعصرهذايبدأ

العلومعنالمنقولةالحربيةالحلومترجمةهو،المترجمونبهاهتمماوأول،عشر

ثانيا.الاسلاميةالعرليةالعلومترجمةثمومنأولا،اليونانية

بينالحدودعلىأصبحتأم830_/478عامطليطلةمدينةالإسباناسنردأنبعد

المدينةهذهامتازتولقد.وأوروباالإسبانيةالممالكوبينالأندلسفيالحربدولة

الثقافةوبقيت،المشرقمنالمجلداتالافإليهاانتقلومدخصوصامكتباتهابكثرة

منهيئةقبلمنترجمةحركةفيهاوقامت.الإسبانبيدسقوطهابعدحنىفيهاالعرببة

اللاتينية.إلىالعربكتفيهانقلواالمترجمين

وعهدللترجمةمعهداأسسم(1152-1126)ريموندوطليطلةمطرانعهدوفي

،أم5!أعامدالى0113عامبينماثاطهبرزالذيغنصالفة()دومنجوالىبرئاسته

طريقعناللاتينيةالىالعربيةمنالوسيطالعصرفيالترجمةرجالأسهريعدوالذي

ومن-مستعربيهودييقومأنالترجمةفيالطريقةكانتفقد)18(.الحاميةالإسبانية

إلىسفويأالعربيالنصبترجمة-عزرابنإبراهامبطليطلةالترجمةمعهدفيأشهرهم

ترجمهمابينومن.اللاتينيةإلىالترجمة)غنصالفة(يتولىثم،الناميةالإسبأنيةاللغة

،،الأندلسإلىبحناتهاترسلاأورولا:التكريتيطهمليم-387ص،دراسات،الامرائيينظر،)15(

بحدها.وما09ص!

8؟.وص،ثراسات،السامرائي()11
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الترجمةفيوساركه.والغزاليسيناوابنالفارابيمؤلفاتالنحوهذاعلىكنصالفة

سينا،لابن(النفس)فيكتابترجمةفيسويةاستركاإذداوود(بن)خوانأحيانا

أدلاردواستهر.الباثي(وأدلاردالكيتوني)روبرتالانكليزانالمترجمانأيضأوساركه

م)2".1126عامالمجريطيلمسلمةالفلكعلمفيجداولبترجمةالباثي

إليهاووفدعشر،الثالثالقرنفيطليطلةمدينةفيالترجمةحركةواستمرت

المترجمينكبارومن.سينالابنكتبأترجمالذي(سكوت)ميخائيلأمئالأوروياعلماء

الطبية-جالينوسمؤلفاتبعضترجمالذيطليطلةسماس)ماركوس(طليطلةفي

كماالتوحيد،علمكتبوبعضالكريمالقرانترجمكما-أصلأالعربيةإلىالمرجمة

.مه124عاملأرسطوالأخلاقكتابعلىرسدابنسرحالمانوس()هرمانوسترجم

القرنهذافيالأوروبييناهتماموراءدينيادافعأهناكأنماركوسأعمالمنويلاحظ

وأن،المسيحيةإلىالمسلمينتحولأنالكاثوليكيةالكنيسةأرادتفقد،العربيةباللغة

بدلا،الهدتهذاإلىالوصولاجلومن.توحيدهابعدبروماالشرقيةالكنائستربط

لفكرةتنفيذأاللاتينيةإلىالقرانبترجمةأولأالاهتمامهذاأثمروقد،العربيةتعلممن

فأتيحت،دينيةمهمةفيأم141عامإسبانيازارالذي(كلونيدير)رئيسالجليلبطرس

حكمأثناءذلكوكان،الاسبانيةوالممالكالأندلسبينالصراعبداياتمراقبةفرصةله

محاربةفينفعاتجديلاالمسلحةالقوةأنإلىتوصلوقد)13(،الموحديندولة

إلىوالإصغاءأولا،الخصمبفهموذلك،المنطقإلىاللجوءينبغيوإنما،الإسلام

علىوجبفقدالمسلمينلدىالأولالمرجعهوالقرانأنوبماثانيا،وحججهجدله

الانكليزيالراهببتكليفالجليلبطرسقامالغايةهذهولتحقيق.فهمهالأوروبيين

نأإسبانيا،فيوالرياضياتالعربيالفلكانذاكيدرسكانالذي(الكيتوني)رويرت

واسعا)14(.رواجاترجمتهلقيتوقدالعطاء،لهوأجزلاللاتينيةالىالقرانيترجم

ميورقةأهلمنلل()رامونهودينيبدافعالعربيةبالدراساتاهتمواالذينومن

فقد،أم523هـ/627عامالمسلمينيدمنالشرقيةالجزائراسترجاعبعدبرزالذي

لتدرشىمعهدتأسيسفينجحثم،مسلمأسيريدعلىسنواتتسعالعربيةاللغةدرس

لوشى-523ص،الإسلامحضارة،مظهرجلال-234ص،الحربيالفكر،أوليري،ينظر()12

012.ص،12صوأوروبا،الحرب،يونغ

093.ص،درايات،السامرائيينظر،)13(

عبد-13-12ص،وأوروباالحرب،يونغلوي!-677ص،الحربحضارة،لويون،ينظر)14(

.01صى،المربدور،بدويالرحمن
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المسيحي.الدبنبنفوقسلفاالاعتقادمعالمسلمينمعبالحواريؤمنوكان،العربية

مععلنيةمناقشةإجراءاجلمنتونسإلىم1912عامفيأبحرالغرضهذاولتحقيق

طردهإلىالمناقشةأدتوقد،والإسلامالمسيحيةبينالخلافأوجهحولالمدينةعلماء

وفيم)ر)(.1316عاموقتلوهالعوامعليهفثارتونسإلىالعودةكررثمأورولا،إلىفحاد

كتبفترجمت،الاسبانيةإلىالعربيةمنالترجمةحركةانتشرتالحكيمألفونسوعهد

ومناولا،الاسبانيةاللغةقيامفيأثرهلهذافكانالفلككتبمنوعشرات،ودمنةكليلة

الحكيمألفونسووأنشأ.ثانياأوروباإلىوانتقالها)سبانيافيالعلميةالدراساتتقدمثم

)16(.واللاتينيةالعربيةلدراسةوخصصهاإشبيليةجامعةم1234عام

العربي:التاثيرقمة-الاستعرابعصر-3

الخاسىالقرنمنتصفحتىعشرالثالثالقرنمثنصفمنالعصرهذاويمتد

باعتبارهإليهوالنظر،عربيهومالكلالأعمىبالقبولالعصرهذااتصفوقد.عشر

النهائية.الحجة

فيالأوروبيالفكرتكوينفيالمختلفةالعربيةالعلومأئرنستعرضالفترةهذهفي

ميادينه:مختلف

عنعشروالشالثعشرالثانيالقرنينفياوروباعرفت،الفلسفيالفكرمجالففي

فلسفةمنومعالم،وأبرقلسأفلوطينفلسفةمنوأجزاءأرسطو،مؤلفاتالأندلسطريق

بترجمةالمترجمونقامإذ،طلحطلةمدينةفيالترجمةمعاهدبواسطةوذلكأفلاطون

مثلالمنطقيةأرسطومؤلفاتأيأرسطو(جانونور)1أرسطومنطقمنالبرهاذكتاب

)الخيركتابترجمواكماوالفساد(،الكوذ-والعالمالسماء-الثانية)التحليلات

الفكرإخصابفيفحالأثرالحركةلهذهفكأن.أرسطوإلىالمنسوب(المحض

أرسطو)17(.لفلسفةخضعماسرعانالذيالأوروبي

وبعضاللاتينيةإلىمؤلفاتهمترجمتعندماأوروبافيالعربالفلاسفةأثركما

.14ص،وأوروباالعرب،يونغلوش!)13(

عبد-بعدهاوما136ص،الحربشمس،هونكه-524عى،الإسلامحضارةمظهر،جلال()16

.15ص،العربدور،بدويم!الرحمن

الفل!فةننقلالإ!ميةاافقافة8نجضأرن!ت-03ص،الحربدور،بدويالرحمنعبدينظر،)17(

8191)بغد4العددالمرردمجلة،التكرتيطهسليمترجمة6اورولاإلىاليونافية (.:)I&466ص

بحدها.وما
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غنصالفةوترجم،سيناابنمنطقالإسبانييوحنافترجم.الحديثةالأوروبيةاللغات

الشفاءكتابمنالإلهياتوقسمالنفسوقسمالطبيعياتقسمالإسبانييوحنابمساعدة

الحياةينبوعوكتابالغزاليل!مامالفلاسفةمقاصدكتابترجمواكماأيضا،سينالابن

بآراءغنصالفةالأوروبيينالمترجمينشيختأثروقدهـ()88".043عام)توفيجبروللابن

بداالتيكتبهأسهرومن،الإسلاميةالفلسفةاثارفيهنجدكتابافألف،الإسلامذلاسفة

في-النفسخلودفي-العالم)صدوركتابهوجبرولوابنسيناابنتأثيرفيها

الحقيقيةالنهضةبدأتالأسلامفلاسفةكتبقراءةالأوروبيونبدأوعندماالتوحيد(،

)!ا(.الأوروبيالفلسفيللفكر

ولم،م°123عامسكوتميخائيلأوروباإلىرشدابنفلسفةأدخلمنوأول

إلىترجمتقدالفيلسوفهذاكتبجميعكانتحتىعترالثالثالقرنمنتصفيأت

العبريةإلىترجمت،طفيلبنبكرأبيلمؤلفهايقظانبنجيورسالة)02(.اللاتينية.اللغة

وبتوالي،الميلاديالخامسالقرنفياللاتينيةهـالى،الميلاديعشرالرابعالقرنفي

)21(.الرسالةلهذهمختلفةبلغاتترجماتظهرتالسنون

الصوفياراءأثرتفقد،الأوروبيالتصوفنشأةفيالأسلاميالتصوفأثرأما

يوحناالإسبانيالصوفياراءعلىهـ(297عام)توفيالرنديعبادابنالأندلسي

سبق-الشاذليةالطريقةعلىصوفيأكانالرنديعبادابنأنالمعروفومن.الصليبي

الطريقةأن،نتيجةجاءالعالميناراءبينالتوافقأنويبدو،سشةبمائتيالصليبييوحنا

والخامسعشرالرابعالقرنفيوالأندلسالمغربفيالانتشارواسعةكانتالثماذلية

علىغلبواالذينالمسلمينبينوالانتشارالتأثيرعميقةظلتأنهابدولا،الميلاديعثمر

يوحناتلقىهؤلاءوعن،معاممنهاالحربإخراجبعدإسبانيافيوبقواأمرهم

الاذلية)22(.بالطريقةعلمهالصليبي

)18(

)91(

)02(

)21(

)22(

،العربدور،بدويالرحمنعبد-265-264ص2،!،الإملامتراث،ورثولوزثاخت

31.-03ص

31.،الحربدور،بدويالرحمنجد

89.-79ص،العربيةالحضارةأحمد،حني

،المديالصاحبعدترجمة6الغربيةالفلسفةفيالاسلاميالحربيالفكراأثر،اولكنضاء

273.ص2،!،الإسلامتراث،ورثولرزئاختيضظر-041ص4،العددالمورد،مجلة

.27-25ص،العربدور،بدويالرحمنعد

482

http://www.al-maktabeh.com



ب)المشهورالفرنسيالعالمفكرفيالغزاليأثرفقدالتصوفمجالوفي

حيص،بسكالرهانتسمىوالتيالاخرةوجودإثباتفيالثمهورةالحجةصاحب

معظمفيالغزاليذكرهاالحجةوهذهبوجودها،الإلمانللاخرةالمنكريناقنأعحاول

بسكالف!ن،الحجةهذهحولبسكالواراءالغزالياراءبينالاتفاقتفسيرامأ)23(.كتبه

الغزالياراءعرفانهأو،لبسكالمعاصرمستشرقطريقعنإماالغزاليكلامعرف

استفادبسكالأدأثبتوالذي،مارتينلريموندو(الايمان)خنجركتابعلى)طلاعهاثناء

اوروبافيعرفالغزاليالإمامأنعالحلمهذا)هـ2(.الدينعندفاعهيكتبوهومنه

الإحياء)كر(.كتابصاحبلا،الفلاسفةمقاصدكتابصاحببأنه

الأوروبي!ين،النساكعقولعلىكبيرأثرالأندلسيعربيبنالدينلمحييكانكما

.الأديانوحدةإلىدعىأنهإليهمحببهوالذين

أوكهارت()جوهايأهوالغربأهلمنالصوفيينالفلاسفةأولأنالمعروفومن

عشر(الثالث)القرنعربيبنالدينمحييلعصرالتاليالقرنفيعاثرالذيالالماني

الحكمةفيالأندلسيةالثقافةعلىتعتمدكانتالتيبارش!جامعةفيودرس

استمدالذيالمشهورالايطاليالثماعردانتهفيعربيبنالدينمحييواثر.26()والعلوم

وردماوبخاصة،الإسلاميةالأخرهـلةالتصوراتمن(الالهية)الكوميديالكتابهغزيرةمادة

)27(.عربيابنعندمنها

الطبمدارسفكانتجدا،كبيرالأندلسفتأثيرالعلميالفكرمجالفيأما.

وابنالرازيكتبوبخاصةاللاتينيةإلىالمترجمةالعربيةالطببةالكتبتستخدمالأوروبية

الكليةمكتبةمنهاتتكونالتيالتمعةالكتباحدكانللرازيالحاويفكتابسينا)28(.

اضطراستنساخهعشرالحاديلويسالملكأرادوعندما،م5913عامبأرشىفيالطبية

366.-365صب،،الدينعلرم)حياءينظر،)23(

الإصلامي،،العربيالفكر"اثر،أولكنضياء-28-27ص،العربدور،بدويالرحمنعبد)24(

412_413.ص

493.ص!،ثراسات،الامراني(كلا)

الحضارةفيالعربأثرالعقاد،محمودعباس-79ص،العربيةالحضارةأحمد،حسني)26(

.79ص،الأوزؤية

بحدها.وما94ص،العربدور،بدويالرحمنعبد()27

.128ص،وأوروباالحرب،يونغلوي!)28(
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عديدةمراتالكتابهذاوطبع.استعارتهمقابلوالفضةالذهبمنكبيرمبلغدفعإلى

.92()9148عاماللاتينيةإلىترجمفقدالمنصوريكتابهاما.اللاتينيةبترجمنهأوروبافي

مدةاستمرفقد427هـ(عام)توفيالزهراويعباسبنلخلفالتصريفكتابأما

والعبريةاللاتينيةإلىترجمومدأوروبا،فيالجراحيةالأمورفيالعمدةقرونخمسة

عشراتوطغاللاتينيةإلىترجبمفقدسينا،لابنالطبفيالقانونوكناب.مراتعدة

03(.الميلادلينعشروال!مادسعثرالخاسىالقرنخلالالمرات

المدرسيالكتابهـ(604عام)توفيالماردينيلماسويهالعقاقيرفيكتابوكالأ

عام)توفيوافدلابنالمفردةالأدويةكتابكانكما،قرونلعدةأوروبافيالصيدليةفي

)31(.الوسطىالقرونفيأوروباعليهااعتمدتالتيالصيدلةكتبأهممنكهـهـ(7

مسلمةبنأحمدللحالمالحكيمغايةكتابترجمفقدالكيمياءمجالوفي؟

وبذلكعشر،الثالثالقرنفياللاتينيةإلىهـ(893عام)توفيالأندلسيالمجريطي

وما،ومعدنبةوحيوانيةنباتيةإلىالكيمياويةالموادتقسيمالحربمنالأوروبيونعرف

تحمل،الحديمةالكيمياءالىانتقلتوالتيالكيياء،مجالفيالعربيةالمعداتزالت

)32".الأصيلةالعربيةأسماءها

وعنالهند،منالحسابيةالأرقامالعربأخذفقد،الرياضياتمجالفيأماهـ3-

بالأرقامأخذمنوأول.أوروباإلىومنها،الأندلسإلىالغبارلةالأعدادانتقلتطريقهم

فيدرسالذي،الثانيسلفستربالبابابعدفيماعرفالذيجربرتالأوروبيينمنالعربية

تلقلمأوروباأنإلا.الحربيةالأرماماستخدامكيفيةفيهسرحكتاباألفوبعدهاالأندلس

وأنه،الشكبحينجربرتإلىينظركانبل،البدايةفيالجديدالضظامهذاإلىبالا

الأرمامأوروباتبنتالزمنمنفترةوبعدالثعبية)33إ.الأساطيرعنهرويتكما،ساحر

الرياضياتدرسوالذيم0124آعاتوفيالذيبيزا(دياليوناردوأعمالنيجةالعربية

.)92(

)03(

)31(

)32(

)33(

بمدها.وما96ص،الرازيبكرأبو،فالقفرات-958ص،العربحضارة،لريون

الحضارةأحمد،حنى-06ص،56-55ص،دراصات،الرحمنعبدنجيبحكمت

.ءص،الربدور،بدويالرحمنعبد-98ص،الحرية

352.ص،الإسلامحضارةمظهر،جلال

-43ص،ا،وروبيةالحضارةفيالعربأثرالحقاد،-19ص!،الحربيةالحضارةأحمد،حسني

276.ص،ثرامات،نجبحكمت

.8-7ص،الأعلىالثر،الامرائي،ينظر
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عانمالعربيةالأرقامنظامفيهيشرحكتاباوأصدر،أفربقيةسمالفيعربيمحلميدعلى

كتبكذلكوترجمت)هـ4(.العربيةللأرقامأوروباتبنيبدايةذلكوكان2012`

إلى(العربية)الترجمةالهندسةفيأقليدسوكتاب(والمقابلةالجبر)كتابالخوارزمي

3331(.كئيرأوروبامنهاواستفادتاللاتينيةاللغة

علمكتببنقلالأوروبيينالمترجمينمنمجموعةقأمفقد،الفلكعلممجالوفي

)توفيالبتاني)الجداول(زبلجترجمة،ذلكعلىومثال،اللاتينيةاللغةإلىالعربيةالفلك

-)1252قثشالةملكالحاشرألفونسوالملكرغبةعلىبناءالاسبانيةإلىهـ(317عام

لعدةأوروبافياستعمالهساعالذيالألفنسية()بالجداولالزيجهذاوسميم(1284

.36()قرون

عامالبائيأدلارداللاتينيةإلىترجمهافقد،للخوارزميالفلكةالألواحأما

)خواناللاتينيةإلىنقلهاهـ(866عام)توفيالبلخيمعسرأبيومؤلفات،م1126

وارتباطهاوالجزرالمدلظاهرةتفسيراالأوروبيينإلىنقلخلالهاومنالإسبيلي(،

بالقمر)37(.

)سهيل(الجنوبفيالثابتالنجمموقععرفواالفلكيةالحرباهتماماتونتيجة

-)9151الحالمحولرحلتهأئناءماجلانبهاستعانحيث،ماجلانغيومأيضاوبسمى

الصوفيالرحمنعبدالنجمهذاذكرواالذينالفلكفيالعربعلماءومنا(.522

فيلأوروباكبيرةخدمةقدمواوبهذا،الئابتةالكواكبكتابهفيهـ(376عام)توفي

قبلالأمريكيةالقارةإلىالعربوصولكان!اذا)38(.الجغرافيةالاستكشافاتمجال

)بحرالأطلسيالمحيطفيوصلواأنهمالمحققفمن،بهمقطوعغيرأمراكولمبس

الفكرةانفيهسكلاالذيالأمرأما.جزائرهبعضالىوانتهوابعيدأمدإلى(الظلمات

عمليةفكرةهيإنمام(3914-)2914الأمريكيةالقارةمكتشفبكولمبسنهضتالتي

كولمبساقتناعفلولا.والفلكالجغرافيةكتبوبخاصةالعربيةالمؤلفاتمنمستمدة

أوروبافيتكنولم،الغربطريقمنالهندإلىيصلأنلهخطرلماالأرضباستدارة

.125صواوروبا،الحرب،بونغلوي!)34(

177.ص،168ص،المسلمينعلماءفضل،فراجالد-شعز()35

حسني-126صوأوروبا،العرب،يونغلرش!-053ص،الاسلامحضارةمظهر،جلا)36(

.39ص،الحرليةالحضارة،احمد

91.ص،العربدور،بدويالرحمنعبد)37(

3054.ص،دراسات،الامراني()38

485

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


)93(.العربيةالمؤلفاتيخرالفكرةهذهتشرحمؤلفاتيومئذ

العربيةالجامعاتتقاليدببعضالأوروبيةالجامعاتتأئرتهذاكلجانبرإلى

،بالأساتذةالخاصةالأرديةلبسفيقلدتهافقد.بالأندلسموجودةكانتالتيوبخاصة

الجامعة،فيلاستيعابهمتسهيلاجنسياتهمحسبللطلاباروقةتخصيصفيوقلدتها

كلمةأنأوروباعلماءبعضأكدوقدالتدريس(.)إجازةالإجازاتمنحفيوقلدتها

الحقتعنيوالتي(الروابة)بحقالعربيةللعبارةتحريفاإلاليستاللانينية()بكالوريوس

مبكرةعربيةجأمعيةلإجأزةتحتفظكمبردججامحةتزالولاالأستاذ.منبإذنالتعليمفي

فيبكالوريوسكلمةتظهرلمبينما،الروايةبحقعبارةفيهام1147عامالى.تعود

م)مهـ(.1221عامقبلالأوروبيةالإجازات

فيكبيرأثر،الشعروبخاصة،الأندلسيللأدبكالطفقد،الأدبمجالفيأما

والموسحالزجلتأثيرويأتيفرنسا،وجنوبي)سبانيافيالحديثالأوروبيالث!عرنثمأة

موسيقىدرسالذيريبيرا()خليانالاسبانيالمستشرقيرويكما،الأولىبالدرجة

الوسطىالعصورفيالجوالةالث!عراءوهمالتروبادور،سعراءودواوينالاسبانيةالأغاني

فضلاالأندلسيالشعربحورانتقالأثبتكما.الغرامسعراءوهموالمنيسنجر،بأوروبا،

وذلك،عربيأصلإلىيعودالتروبادوروشعرأوروبا)اهـ(.الىالعربيةالموسيقىعن

الزجلعنعرفماوبينبأوروبا،ساعمابينموسيقيةلفظيةشبهأوجهلوجود

بعضالشعرمنالنوعهذافيشاعحيثالمضمونحيثمنوكذلك،الأندلسي

وانتشرأوروبا،فيشاعالذيالمروءةحبعليهايطلقالتيوهيالعربيالشعرمضامين

جنوبيشحراءانتفعوقد()42(.الحمامة)طوقكتابهطريقعنحزمابنبفضاطإسبانيافي

سعراءبينسبةوجدحيث،الأندلسيالشعرمنالميلاديعتزالحاديالقرنفيفرنسا

فيالشعرمنالنوعهذاظهورسببوأمأ.الأندلسيالشاعرقزمانابنوبينالتروبادور

تعلمأكيانياودوقالتروبادورروادأحدالتاسعجيومأنإلىفيعودإسبانياقبلفىنسا

الحضارةتاريخماجد،المنعمعبد-343ص،الإسلاميةالحضارةفضل،هاسمزكريا:ينظر)ور(

4الحددالعربيمجلة،العالمحضارةمنالعربنصيب5الحقاد،-ص،الإسلامية

ر.3ص،وأ(36:)الكودت

فيالمسلميندور5،الحاجممحمدغازيينظر،-ا32-131صوأوروبا،الحرب،يونغلويى()04

.37ص،7791لسنةالأولالحدد،الإصلاميةالنريةمجلةال!،تقدم

دور،بدويالرحمنعبد-246ص،ا!،العربيةوالحضارةالإصلام،عليكردمحمد()41

.14ص،العرب

115.ص،أدبيةدراسات،سلبيسحد-3يوص،الإسلاممجالي،باماتحيدريظر،)42(

486
http://www.al-maktabeh.com



بالثمام،مدةوأقامهـ(694-)594عامبالمثمرقصليبيةحملةفياستركعندماالعربية

هذاولعدهـ،514عامالأندلسفىقتندةمعركةفيالمحاربألفونسومعاسترككما

4(.)رقصيدةعشرةإحدىشعرهمنبقيوقد،الحديثةالأوروبيةاللغاتفيشاعرأول

بمسلميالاتصالالفرنسيينمنلكئيرهـهيأ478عامالاسبانبيدطليطلةسقوطأنكما

التجاروقوافلالدينيةالبعوثتدفقنفسهالوقتفيينقطعلمكما،بهموالتأثرالأندلس

أسبقالفرنسيالتروبادورجعلتالأسبابهذهكل،الفرنسيةوالمقاطعاتطليطلةبين

الشعرفيالغزلتسودالتيالنبيلالحبفكرةأنكما)!ه(.الاسبانيقرينهمنظهورا

الألفةفيالحمامةطوقكتابهفيعرضهاالذيحزمابنإلىبالأصلتعود،البروفنسالي

)30(.العذريبالحبيسمىماوهو،والألاف

قامولقداوروبا،فيالقصصيالأدبنشأةعلىالعربيةالقصصتاثيرنجدكذلك

العلماء()تعليمعنوانتحتاللاتينيةإلىالعربيةمنقصةثلاثينبترجمةألفونسو()بدرو

هذهمنأمهافأنقذتهافجأةعادوالذي،الغائبزوجهاخانتالتيالمرأةقصةفيهاذكر

ناحيةومنالأورولي)كه(.الأدبفيالقصةهذهانتثرتوقدماكر،بأسلوبالورطة

عامحواليألفونسو.الحكمعصرفيترجمتأنبعدالأدبفيودمنةكليلةأثرتأخرى

إلىوليلةليلةألفمنتسربتالتيالقصصبعضترجمتكما،الإسبانيةإلىم0125

الثالثالقرنفيالإسبانيةإلىترجمتالتيتودد()الجاريةحكايةومنها،الأندلمى

كتاباحتلوبذلك.الإسبانيالمسرحأدباءكبارإنتاجاتفيذلكبعدوأثرتعثر،

الغامضالشرقعنيصورهبماالأوروبيالأدبتاريخفيمهمةمكانةوليلةليلةألف

والمغامراتالرائعةبالكنوزيزخروالذي،والجنبالسحرةيزخرالذيالثرقوالساحر،

مجسمةالكتابأظهرهاكماالشرقعنالخياليةنصفالصورةأصبحتوبذلك،المذهلة

عربيةكلماتدخولنرى،المجالهذاوضمن)47".الأوروبيالأدبفيكبيرحدإلى

العربية،منمباشرةالكلماتهذهبعضدخلفقد،المختلفةالأوروبيةاللغاتإلى

تلكفيوالأدبالعلملغةكانتالتياللاتينيةأوالاسبانيةاللغةطريقعنبعضهاودخل

.14ص،العربدور،بدويالرحمنعد-441ص،علامات،الامرائي)43(

60220ص،والأندلسالعغربفيالإسلام،بروفنال()4 ,,. cاربية،دراسات،شلبيسعد-ر

.118ص!ط

16.-15ص،العربدور،بدويالرحمنعد()45

604.ص،دراسات،الامرائي46()

16.ص،العربدور،بدويالرحمنعد-138-127ص،وأوروباالعرب،يونغلويس()47
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الحياةفينجدهالأوروبا،العلميةاللغةفيالعربيةاللغةأئرنجدفمثلما.العصور

اليوميةالمعيثمةسؤونفيالعربيةالحضارةتغلغلهدىعلىيدلوهذاأيضا،المعيشية

)48(.ولهوهجدهفيتلازمهكما،عملهموطنوفي،دارهفيالمرءتلازمالتي

أواخرفيالأوروبيوالانطلاقالفكريالاستقلالعصرأوروبافيبدأذلكوبعد

اللاتينالعلماءمنطائفةبظهوروذلكعشر،السادسالقرنوأوائلعشرالخامسالقرن

الابتكارطابعهأوروبافيجديداعلمياعصراتبدأأنالعلميةابتكاراتهماستطاعت

.)95(وغيرهمو)باراسيلوس((دافنشيواليوناردو)كويرنيكوس(أمثال،والتجديد

،العربلعلوممعادياموقفااتخذتالنهضةعصربدايةفيأوروباأنالملاحظومن

الثامنالقرنبدايةفيثانيةمرةعادتأنهاإلا.مؤلفاتهملهجرحركةبواكيرتظهروبدأت

استقلالهاأو،اليونانعلومإلىرجوعهاخطأأدركتأنبعدالعربعلومإلىعشر

مدهاإلىحاجةفيئغراتهزالتلاالذيالنقصلتكملاستقلالبةبطريقةولكن،العلمي

؟(.0)العربعلوممن

جعلهاالإسلاميالعالمضمن)يطالياوجنوييوصقليةالأندلسدخولأنينكرلا

أثر،وبعدهالإسلاميالعصرخلالطريقهافعن.العربيللفكرراقيةحضاريةمراكز

حيث.وأوروباالمناطقهذهبينالجغرافيللقربوذلك،الأوروبيبالفكرالعرييالفكر

عبرواالمسلمينأنالعلممع،البرتاتجبالسوىأوروبابقيةعنالأندلسيفصللا

منلفترةالأندلسفيالعربدولةضمنكانتفرنسافيمناطقوفتحواالجبالهذه

الايطالية.الجزيرهسبهببقعهمباشرأارتباطامرتبطة)يطالياوجنوبيصقليةأنكما،الزمن

أوروبابلادبينسائدأكانالذيوالحضاريالعسكريوالاحتكاكالاتصالالى)ضافة

طريقعنالاسلاميبالمشرقاتصالهاأومنها،القريبةالحربيةالفكريةالواحاتهذهوبين

والتطورالتقدمأرادتإذابأنهاجادةكانتأوروبابأنالعلممعوهذا.الصليبيةالحروب

الفكرفيالعربيالفكرأثركانولهذا،العربيةوالحضارةالفكربمراكزتتصلأنعليها

.)1S(واضحأالأوروبي

)48(

()94

)05(

)31(

الدينعز-534ص،الحربحضارة،لوبون-333ص،الاصلامحضارة،مظهرجلاليخظر،

.128ص301cص،الصلينعلماءفضل،فراج

904.-804ص،دراسات،الامرائي

533.صى،الإصلامحضارة،مظهرجلال-924ص،العربيالفكر،أولري

.4يوصى،لراسات،الامراني
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ابن

ابن

ابن

والمراجحالمصادوفايمة

دوما-8

كك!(8:)نوفياللهمحبدبنمحمداللهعبدأبو:الآبار

،5691(:)القاهرةالحسينيالعطارعزتوتصحيحنشر،الصلةلكتابالتكملة

نسمر:وأخرى(1!91)الجزاثر:سنبأبيوابنبلالفريدنثمرأخرىوطبعة

1391(.)مدريدبالنشيا؟وكونثاليثالأركون

.6391(:)القاهرةجزءان،مونسحسينالدكتورتحقيقالسيراء،الحلة

وطبعة6791(:)القاهرةالصدفيعليأبيالإمامالقاضيأصحابفيالمعجم

.أم(885:)مدرلدأخرى

.677A(:)نوفيالفاسمبنأحمدالدبنمونق،أصي!عةأي

.6591(:)بيروترضانزارتحقيقالأطباء،طبفاتفيالأنباءعيون

الرعيني.القاسمأممطبنمحمداللهعبدأبودينار،أ.مم!

.6791(:)تونسشماممحمد،وتعليقتحقيق،وترنىأفريقيةأخبارفيالمؤنى

هـ(.،72عامنبلحبأ)كانالفاسيعليالحسنأبو،زرعأي

فاسمدينةوتاريخالمغربملوكأخبارفيالقرطاسبروضالمطربالأنيس

.7391(:)الرباطأخرىوطبحة1843(،:بسالة)أو

.7291(:)الرباطالمرينيةالدولةتأريخفيالسنيةالذخيرة

.03،هـ()توفطالجزريمحمدبنعليالحسنأبوالدبنعزالأثبر،

11.-01-9-5الأجزاء6791(-6591:)بيروت،التاريخفيالكامل
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هـ(.o)نوفياللهعبدبنمحمدبنمحمداللهعبدأبو،الأدويسي

اختراقفيالمشتاقنزهة)منوالأندلسومصرالسودانوأرضالمغربصفة

.1866(:اليدنأخرىوطبعة،9691(:)أمستردام،خويهوديدوزينشر،(الافاق

كرهـ(.2)تونيالش!مرينيعليالحسنأبوأ،بساابن

-9791(ة)بيروتعباسإحسانالدكتورتحقيق،الجزيرةأهلمحاسنفيالذخيرة

.7591(:)القاهرةالبديععبدلطفيالدكتورتحقيقالأولالمجلد-الثانيوالقسم

.578_()نوفيالأنصاريالملكعبدبنخلفالقاسمأبو،بشكوالابن

6691(.:)القاهرة،مسمان،الصلةكتاب-

هـ(.874)نوفيالأنابكيبوسفالدينجمال،بردك!نغريابن

.6391(:)الفاهرة6،بر4،ب،والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم

5+هـ(.)نوفياللوانياللهعبدبنمحمد،بطوطةابن

)بيروت:،جزءان،الكتانيالمنتصرعليالدكتورونشرتحقيق،بطوطةابنرحلة

.)9791

14،هـ(.)تونيالبلنسياحمدبنمحمدالحسينأبوجببر،ابن

(.الطبعسنةمجهول:اللبنانيالكتاب)دارجبير،ابنرحلة-

3هما.كأأعابعد)نوفيحسانبنسلبمانداودأبو،جلجلابن

.5591(:)القاهرةالسيد،فؤاد،تحفيقالأطباء،طبقات-

(.(ث!8)توفيالألببريجبببنالملكعبد،حبببابن

الإسلامية،الدراساتمعهدصحيفة،مكيعليمحمودتحقيق،الأندلساستفتاح-

5.5791،بهدريد،

.456()نونيأحمد،بنعليمحمدابوحزأ،ابن

.5491(:)القاهرةعباس)حسانتحقيق،حزمابنرسائل

أ(.629:)القاهرةهارونالسلامعبدتحقيق،العربأنسابجمهرة

.6491(:)القاهرةالصيرفيكاملحسنتحقيق،والألافالألفةفيالحمامةطوق-

بر،133القاهرةجامعة،الادابكليةمجلة،ضيفسوقيتحقيق،العروسنقط-

م.25191،

094
http://www.al-maktabeh.com



!ك!(.)نوفيالنصيبيالقاسمأبو،حوتلابن

وأ(.97:)بيروتالأرضصورة

هس.96)توذيخلفبنحبانمروانأبو6حبان

مكيعليمحمودالدكتورتحقيق3،ي،الأندلسأهلأنباءمنالمقتبس

.7391(:)بيروت

)بارشى:،أنطونية.مملشور،نشر2%،الأندلسرجالتا!لخفيالمقتبس

)3791.

.9791()مدرلد:سالميا،.بنشر،5،!،المقتبس

.6591(:)بيروت،الحجيالرحمنعبدتحقيقالأندل!،بلدأخبارفيالمقتبس

خرداذبة

.ليدنطبعة،والممالكالممالك

.776A()توذيالتلمسانيمحمداللهمحبدأبوالدبنلسان،الخطبب

7791(-7391:)القاهرة،عناناللهعبدمحمدتحقيق،غرناطةأحبارفيالإحاطة

.5591(:)القاهرةأخرىوطبمة،أجزاءأربعة

ليفيتحقيق،الاسلامملوكمنالاحتلامقبلبويعمنفيالأعلامأعمال

ا(569:)بيروت،بروفنسال

ومحمدالعباديمختارأحمدتحقيق،الوسيطالعصرفيالعربيالمغربتاريخ

.6491(:البيضاء)الدار،الكتابيإبراهيم

أهـ(.32و:)توفي،المراكشيةالأخبارذكرفيالموسيةالحلل)المنسوب(

)القاهرة:ايعناناللهعبدمحمدتحقيق،المنتابونجعةالكتابريحانة

)0891.

.7891(:)بيروت،النصريةالدولةفيالبد!لةاللمحة

.هـ(333)توفيالأندلعي)براهيماسحاقأبو،خفاجة

ا(069:)الإسكندهـلةغازيمصطفى،تحميق،خفاجةابنديوان

.-(808A)توفيمحمدبنالرحمنعبد،خلدون

.9791(:اللبنانيالكتاب)دار،خلدونبابنالتمريف

أجزاء.سبعة(9791:)بيروت،أخرىوطبعة5891(:)بيروت،العبركتاب
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7891(.:)بيروت،خلدونابنمقدمة

81،هـ(.)نونيمحمدبنأحمدالباسأبوالدينشمس،خلكانابن

وطبعة4591(:النهضة)مكتبةالحميدعبدالدينمحييتحقيق،الأعيانوفيات

.(ا689:أبيروتأخرى

..(575A)نونيالأيئببليعمربنخيربنمحمدبكرأبوخير،ابن

(.9791:)بيروت،شيوخهعنرواهمافهرسة

.633A-()نوفيالحسنبنعمرالخطابأبو،دحبةابن

)القاهرة:واخرونالأبياري)براهيمتحقيق،المغربأهلأشعارمنالمطرب

ا(459

.8O7_()تونيأحمدجمفرأبوالزبير،ابن

.3791(:)الرباط،بروفنسالليفيتحقيئ،الصلةصلة

وأسرنه.الأندلسيسعيدابن

)القاهرة:،ضيفسوقيالدكتورتحقيق،جزءان،المغربحلىفيالمغرب

.6491(;:)القاهرأخرىوطبعة5591(

محلي.بنمحمد:الشباطابن

الدراساتمعهدصحيفة،العباديمختارأحمدتحقيق،المرطوسمةالسمطصلة

.6891-14،6791:العدد،مدريد،الاسلامية

دأ.4"5بعد)نوفيالباجيمحمدبنالملكعبدايصل!صاحبابن

وطبعة6491(:)بيروت،التازيالهاديعبدالدكتورتحقيق،بألإمامةالمنتأرلخ

.9791(:)بغدادأخرى

هـ(.7؟2)توفياللهعبدبنالرحمنعبد،الحكمعبدابن

أ(619:)القاهرةوالمغربمصرفتوح

2291.،توريثارلسنشروأخبارها،مصرفتوح

8بركص(.ي)تونمحمدبنأحمد،ربهعبدابن

.6591(:)بيروت،ابر.الفريدالعقد
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ابن

ابن

.3o7_()توفيالأنصاريمحمدبنمحمداللهعبدأبو،المراكشيالملكعبد

سريفةبنمحمدالدكتورنحقيقا،!والصلةالموصوللكتابيوالتكملةالذيل

عباسإحسانالدكتورتحق!يق6،ي5،بر4،ي(الأندلسيةالمكتبة:)بيروت

.ا(739،ا659،ا649:)بيروت

التجيبر.محبدون

ليفيتحقيق،الحسبةمنأندلسيةرسانلئلائةمجموعةضمن،والحسبةالقضاءفي

.5591(:)القاهرة،بروفنسال

هأ.782بعد)نونيالمراكشمحمدبنأحمدالعباسأبو،عذاربد

وبروفنسالكولانتحقيق2،!،والمغربالأندلسأخبارفيالمغربالبيان

أ(519:)بريل

(.الطبعتاريخمجهول؟)بيروتبروفنسالليفي،تحقيق3،ي،المغربالبيان

بالمرابطين.خاص6791(:)بيروتعباص)حسانتحقيق4،!،المغربالبيان

خاص0691(:)تطوان،وآخرونميرندةتحقيق،الثالثالقسم/المغربالبيان

.الموحدبيالبيانفسميناهبالموحدين

ا.ه97و)نونيمحليبنابراهبمالدينبرهان،لرحون

الأحمديمحمدالدكتورتحقيق،المذهبعلماءاعيانممرفةفيالمذهبالديباج

.7491(:)القاهرةجزءان،النورأبو

3!مص()نونيمحمد،بناللهعبدالولبدأبو،الفرضي

.6691(:)القاهرةالاندلسعلماءتاريخ

الففبه.

.ليدنط!بعة،البلدانهكنابمخنصر

.)المنسوب(تنيبة

الأندلس،افتتاحكتابضمنمنشور،بالأندلسالخاسىالجزء،والمياسةالإمامة

2691.مدريد،القوطيةلابن

.-(628A)نوفيالكاميمحمدبنعليالحسنأبو،القطان

)تطوان:،مكيعليمحمودالدكتورتحقيق،الزمانأخبارفيالجماننظم

وا(.63
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ثص(.67)توفي،القرطبيعمزبنمحمدبكرأبو،الفوطيةابن

)بيروت:أخرىوطبعة،2691مطبعة1868()مدرلد:الأندلسافتتاحتارلخ

)5891.

.774.()توفياسماعبلالفداأبيالدينعمادكئير،ابن

(.السعادةمطبعة،)القاهرة12ب،التاريخفيوالنهايةالبداية

(.الهجريالسادسالقرنعلماء)منالنوزريالملكعبدمروانأبو،الكردبوسابن

،العباديمختارأحمدالدكتورتحقيق(،الأندلس)تارلخالخلفاءأخبارفيالاكتفاء

7191(.)مدرلد:

.732AC)توفياسماعبلالدينعمادالفدا،أبو

5ي!1(.)بارس!:البلدانتقويم

كص(.87يفi)تالعزلزعبدبناللهعبدأبو،البكري

)بيروت:،الحجيالرحمنعبدالدكتورتحقيقوأوروبا،الأندلسجغرافية

)6891.

،1191(:)باريس،سلانديتحقيق،والمغربأفريقيةبلادذكرفيالمغرب

.5791(:)الجزائرأخرىوطبعة

هـ(.27وسنة)توفيبحىبنأحمد،البلاذري

.1866ليدن،غويهدي:نشر،البلدانفتوح

.هـ(626)نوفيالروميبانوت،الحموي

(.التاليوالعام3691المأموندار)طبعالأدباء،معجم

)وستنقيلد(.أخرىوطبحة5791(-5691:)بيروت،البلدانمعجم

488هـ(.)توفينصرأجمطبنمحمد،الحميدي

ا(.669:)القاهرة،المقتبسجذوة

هـ(.071حوالي)نوفيالسبتيالمنعمعبد،الحمبري

لينينشرالأقطار،خبرفيالمعطارالروضمنمنتخبة،الأندلسجزيرةصفة-

.3791(:)القاهرة،بروفنسال

494

http://www.al-maktabeh.com



.361_()توفيحارثبنمحمداللهعبدأبو،الخمئني

.6691(:)القاهرةقرطبةمضاة

.هـ(696)توفيالرحمنعبدزيدأبو،الدباغ

.6891(:)القاهرةشيوحإبراهبمتحقيقأبرالأيمانمعالم

هـ(.8،7)توفيأحمدبنمحمدالدبنشمس،ال!هبي

)الكويت:المنجدالدينصلاحالدكتورتحقيقا،بركبر،منخبرفيالعبر-

)0691.

.417هـ(سنةبعد)توفيللراهبماسحاقأبو،الفيروانيالرفبق

6891.تون!،،الكعبيالمنجيتحقيق،والمغربأفريقيةتارلخ

هـ(.37و)توفيالحسنبنمحمدبكرأبو،الزبيدي

ا(.549:)القاهرةإبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،راللغويينالنحويينطبقات

أها.928:)توفيللراهيمبنمحمداللهعبدأبو،الزركثي

والحفصية.الموحديةالدولتينتاريخ

هـ(.545بعد)نوفيبكرأ،يبنمحمداللهمبدأبو،الزهركط

،21مجلدالشرقيةالدراساتمجلة،صادقحاحمحمدتحقيق،الجغرافيةكتاب-

.6891()دمشق

أها."44)توفيالأندلسيمحمدبنمحمدالوزير،السراج

(.0791:)تونسالهيلةتحقيق،التونسيةالأخبارفيالشدسيةالحلل

أ!هـ(.أ)نوفيالرحمنعبدالدبنجلالالسبوطي،

.6491(:)القاهرةالحميدعبدالدينمحيتحقيقالخلفاء،تاريخ-

.2!وو()تونيالقاسمأبو،الأندليصامد

)النجف:أخرىوطبعة1291(:)بيروت،اليسوعيلويسنشر،الأممطبقات

1(.و67

ها.95و)توفيبحىبنأحمد،الضبي

.1884(:)مدريدوطبعة(6791:)القاهرةالملتمسبغية
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هـ(.031)توفيجريربنمحمد،الطبري

1091.-9187لندن،والملوكالرسلتاريخ

(.052)توليالوليدبنمحمدبكرأبو،الطرطوشي

أهـ(.928:)القاهرة،الملوكسراج

483هـ(.)توفيبلقينبناللهعبد

(،اللهعبدالأمير)مذكراتكرناطةفيزيريبنيبدولةالكائنةالحادثةعنالتبيان-

.5591(:)القاهرةبروفنسالليفيتحةيق

ا.478)نوفيئيالدلامحمربنأحمدالعباسأبو،الطري

.6591(:)مدريدالأهوانيالعزيزعبدالدكتورتحقيق،الأندلسعننصوص!

يمرها.)نوفيمحباضبنموسىبنالقاضي،عباض

(.6591:)بيروتمحمودبكيرأحمدتحقيق3،جى،المداركترتيب

هـ(.714)توفيأحمدبنأحمدالمباسأبو،الغبرفي

عادلتحقيق،ببجايةالسابعةالمائةفيالعلماءمنعرتفيمنالدرايةعنوان-

أ(969:)بيروتنويهض

هـ(.981)نوفيالوهابمحبدبنمحمد،الغسافي

فيالمحفوظةالمخطوطةوالنسخة9391(ة)تطوانالأسيرافتكاكفيالوقلررحلة

(.)4053رقممدريد،الوطنيةالمكتبة

ه!لم.55)نوفيحاهدأبو،الغزالي

9391(.:)القاهرةالدينعلوماحياء

.535A-(أو952A-)نوفينصر،أبو،خافانبنالفتح

وطبعة(،6691)توشالعنانيمحمدتصحيح،الأعيانمحاسنفيالعقيانقلائد

.6891(العتيقة)المكتبةأخرى

هـ(.821)نوفياللهعبدبنأحمد،القلفشندي

.6391(:)القاهرة5!الإنشا،صناعةفيالأعشىصبح-

الله.عبدبكرأبو،المالكي

.5191(:)القاهرة،مؤنسحسينالدكتورتحقبق،النفوسردلاض
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.مجهولهؤلف

.1867e(:)مدرلدمجموعةأخبار

.مجهولمؤلف

.9188()الجزائركونثاليث،نشر،الأندلسفتح

.مجهولمؤلف

.3791(،)الرباط،بروفنسالنشرالبربر،مفاخر

.مجهولمؤلف

83ج(.)رقمتحتبالرباطالعامةالخزانةمخطوط،الأندلسبلادذكر

ي!هـ(.7)توفيمحليبنالواحدعبدالدينمحي،المراكثي

6391(:)القاهرةالعريانسعيدمحمدتحقيق،المفربأخبارتلخيصفيالمعجب

.6891(،)امسترداموطبعة.

كوهـإ.6)توفيالحسينبنمحليالمسعودك!،

.6591(:)بيروتوالاسراتالتنبيه

)القاهرة:الحميد،عبدالدينمحيىمحمدتحقيقالجواهر،ومعادنالذهبمروج

+)5891

هـ(.ا"4)نوذياتلمسافطمحمدبنأحمدالدينشهاب،المقري

.0491(-9391:)القاهرةواخرونالمقامصطفىنحقيق،الرياضأزهار

.6891(:)بيروت،عباس)حانتحقيق،الطبنفح

.397a()توذياللهعبدالحسنأبو،النباهي

(.للطبعتاهـلخلا:)بيروتالعليا(المرقبة)كتابالأندل!قضاةتاريخ

.-(733A)توفيالوهابعبدبنأحمدالدينثهاب،النويري

بالأندلس.خاص1791()غرناطة22!،الأدبفنونفيالأربنهاية-

الرحمن.عبدبنعلي،الهذيل

رقمعدريد،الوط!نيةالمكتبةمخطوط،الأندلصسكانوسعارالأنفصتحفة-
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العربيةالمراجع-2

محمد.عبود،ابن

.8391(:)تطوان،الطوائفدولعهدفيلإشيليةوالاجتماعيالسياسيالتاهـلخ

صلبم.هشام،رميلةأبو

رسالة/الأندلسفيالإسلاميةوبالدولالنصرانبةبالممالكالموحدينعلاقات

9791.القاهرةجامعة-الادابكلية-منشورةغيردكتوراه

أحمد.محمد،الفضلأبو

.8191()الإسكندرية،الأندلسيةالمريةمدينةتاريخ

حسني.أحمد،

العربية.الخصارة

علي.،ادهم

(.للطبعتاريخلا:)بيروتعبادبنالمعتمد-

شكيب.،أرسلان

.3691(:)القاهرة،الأندلسيةوالاثارالأنجارفيالسندسيةالحلل

اهـ(.332:)القاهرة.0وسويسرا.فرنسافيالعربغزواتتاريخ

.سبرنوماس،ارنولد

.7191(:)القاهرة،حسن)براهيمحسنترجمة،الإسلامالىالدعوة

.محمود،اسماعيل

.7291(:)القاهرةالخارجبةسياستهمهـ(692-)184الأغالبة

.7691(:)بيروت،الإسلاميالمغربفيالخوارج

بوسف.،أ!ثباخ

،عناناللهعبدمحمدترجمة،والموحدينالمرابطينعهدفيالأندلرتاريخ-

.أ(589:)القاهرةأخرىوطبعة0491(:)القاهرة

احمد.،أمبن

.6491(:)القاهرة،الفلسفةمبادىءكتأبمع،الإسلاميةالفلسفةتاريخ

.6291(:)القاهرةر،ص،الإسلامظهر
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رروف.ذريده،الأنصاري

ماجستيررسالة/الداخلالرحمنعبدالأميرعهدعلىالأندل!فيالأمويةالإمارة

7691.بغداد،جامعة-الادابكلية-منشورةغير

لا!عي.دي،اولبري

.7291(:)بيروتالبيطار،اسماعيلترجمة،التاريخفيومركزهالعربيالفكر

جععاك.أنخلبالمبا،

.5591(:)القاهرة،مؤنسحسينالدكتورترجمة،الأندليالفكرتاريخ

حبدر.،بامات

(.للطبعتارلخلاة)جنيف،الغربيةالمدينةبناءفيالمسلميندور-

.5691()القاهرة،زعيترعادلترجمة،الاسلاممجالي

احمد.بدر،

.7291(:)دشق،وحضارتهاالأندلستاريخفيدراسات

.7491(:)دمثمق"،الخلافةإعصرالأندلستاريخ

الرحمن.عبد،بدوي

.9791(:)بيروث،الأوروبيالفكرتكوينفيالعربدور

ليفي.،بروذنسال

)القاهرة:وأخر،سالمالعزيزعبدالسيدترجمة،والأندلسالمغربفيالإسلام

ا(.569

(.للطبعتاريخلا:)بيروت،قرقوطذوقانترجمة،الأندلسفيالعربحضارة

صالح.محمد،البنداق

.9791(:)بيروت،الغزالالحكمبنيحمى-

.كارل،بروكلمان

.6591(:)بيروت،واخرونفارساحمدنبيهترجمة،الإسلاميةالشعوبتاريخ

العزبز.عبد،اللهعبدبن

5891(.-5791البيضاء)الدار،المغربيةالحضارةمظاهر-
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لين.سنانلي،*سل

.4791(:)القاهرة،الجارمعليترجمةاسبانيا،فيالعربفصة

ابراهبم.،ببضون

.7891(:)بيروت)سبانياأفيالعربيةالدولة

نللي.صاركبلبانشراكوا،

.6191(:)القاهرة،العامرياللهعبدبنمجاهد-

نصيف.أحمد،الجنالي

.0891(:)بغداد4العددالصغيرةالموسوعة/العربعندالرياضيات

محسن.،الدينجمال

ا(.679)بغداد:النبويةالموالداحتفالات

أئدرله.شارل،جولبان

للنشر:التونسية)الدار3،!واخر،مزاليمحمدترجمة،الشماليةأفريقياتارلخ

5891.أخرىوطبعة7891(

.عبدهمحمد،حناملة

.0891(:)عمان،الأندلسلمسلميالقسريالتنصير-

.7791(:)عمان،الأندلسمسلميمحنة-

.وآخرونفبلبب،حنى

.6591(الكاف)دار،مطول،العربتارلخ

الرحمن.عبد،الحخي

.7691(:مشقa)،الأندلسيالتارلخ

ا(.969:)بيروت،الأندلسيةالموسيقىتارلخ

691(.و:)بيروت،الأندلسفيالإسلاميةالحضارة

.9691(:)بيروت2،!،أندلسيات

ابراهبم.،حركات

ا(.659البيضاء،)الدار،التأريخعبرالمغرب
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ابراهيم.حسن،حسن

(.4891:)القاهرة،السياسيالاسلامتاريخ

أخر.مع(9391:)القاهرةالإسلاميةالنظم

عجيل.كربم،حسبن

.7691(:)بيروت،الإسلاميةبلنسبةمدينةفيالعلميةالحياة-

فانم.حاز!،حسبن

.8391(:)الموصل-ماجستيررسالة/الأندلسفيوالثقافبةالعلميةالحياة

ماهر.محمد،حمادة

)0891(.،الأولىالطبمةأفريقيا،وسمالالأندلسفيرالاداهـلةالسياسيةالوثائق

محمد.عليحمود+،

.5791(:)القاهرة،والاجتماعيوالعمرانيالسياصيالأندلستاريخ

.!لاخ،لصرخا

.6591(:)بيروت،للهجرةالخامسالقرنفياسبيلية-

فائق.فرات،خطاب

.7391(:إبغداد،الرازيبكرأبو

المنعم.عبدمحمد6خفاجة

.6291(:)بيروتجزءان،الأندلسفيالأدبقصة

نودابخش.

.0691(:)القاهرة،الخربوطليحسينعليترجمة،الاسلامحضارة

ولد.محمد،داط.

.7791(والمصرياللبنانيالكتاب)دار،المغربفيالملكمفهوم

.باسابراهبم،الدوري

.8291()بغداد:،والداخليةالخارجيةوسياستهالأندلسفيالداخلالرحمنعبد

.ربشهارت،دوزي

.6391(:)القاهرة،واخرونجبشيحسنترجمة،ابر،إسبانيامسلميتاريخ

.3391(:)القاهرة،كيلانيكاملترجمة،الطوائفملوك
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بيارلس.،ديفز

.9591(:)القاهرة،العرينيالبازترجمة،سارلمان

.انوو،الرفاعي

.والحضارةالعربيالإنسان

.جودت،الركاك!

.6691(:)القاهرة،الأندلسيالأدبفي

جوزبف.دبنو،

.6691(:)بيروت،أرسلانشكبترجمة،العربغزواتتاريخ-

جرجي.،قلدان

مؤنس،حسينالدكتورعليهوعلقراجحه5،ب،الإسلاميالتمدنتاريخ-

.أ(559:)القاهرة

المزبز.عبدالسيد،سالم

أ(.969:)بيروتوالأندل!،المغربفيالاسلاميةالبحريةتاريخ-

)بيروت:أخرىوطبعة6291(:)بيروت،الأندلسفيواثارهمالمسلمينتاريخ-

.)8191

.9691(:)بيروت،الإسلامية0المريةمدينةتاريخ-

.7291(-7191:)بيروت2،ب،أب،الأندلسفيالخلافةحاضرةقىطبة

ابراهبم.خليل،السامرائي

.7691()بغداد:،الأندلسيالأعلىالثغر

.8391(:الموصلأ،العربيالفكرتاريخفيدراسات

دكتوراهرسالة/الاسلاميةوبالدولبالأندلسالنصرانيةبالممألكالمرابطينعلاقات

8591.عامنشرت.9791القاهرةجامعةالادابكلية-منشورةغير

مجيد.عمدالسعيد،

.7291(:)النجفعبادبنيظلفيالشعر-

0891(.)يغداد:بالأندل!،والموحدينالمرابطينعهدفيالشعر-

.الناصريخالدبنأحمدالعباسأبوالشيخ،السلاوي

.5491(:البيضاء)الدار،الأقصىالمغربدوللأخبارألاستقصا-
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.ورنبوبوزساخت

.7891(:)الكويت،واخرونمؤنسحسينترجمة،الإسلامتراث

اسمامحيل.سعد،شلبي

1(.و78:)القاهرة،الطوائفملوكعصرالثمعرفيوأئرهاالأندلسيةالبيئة

.7391(:)القاهرة،الأندلسيالشحرفيأدبيةدرأسات

خالد.،الصوني

.الادابكلية/الليبيةالجامعةمنشورات،الأندلسفيالعربتاريخ

احمد.،ضيف

.2491(:)القاهرة،الأندلسفيالعرببلاغة

علي.ابراهيم،طرخان

.6691(:)القاهرة،الوسطىالعصورفيأوروبافيالمسلمون

5891(:)القاهرة،الغربيينالقوطدولة

.ذنونالواحدعبد،طه

نثمر8291()ميلانو،والأندلصأفريقيانبمالفيالأسلاميالعربيوالاستقرارالفتح

.بغداد،الرسيددار

حافظ.فدري،طوفان

.6391(:الشروق)دار،والفلكالرياضياتفيالعلميالحربتراث

اللطيف.عبد،الطيباوكط

.9791(:الأندلس)دار،والإسلامالعربتاريخفيمحاضرات

مختار.أحمد،العبادي

.6891()الاسكندرلة،والأندلسالمغربتاريخفيدراسات

.7891(:)بيروت،والأندلصالمغربتاريخفي-

1(.539)مدريد:،إسبانيافيالصقالبة-

.7291(!)بيروت،والأندلسيالعباسيالتأريخفي

.احسان،عباس

.6291(:)ببروت،والمرابطينالطوائفعصر،الأندلسيالأدبتاريخ
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حسن.عليحسنالعواد،عبد

الخامسالقرنينخلالالأمصىالمغربفيوالاجتماعيةوالاقتصاديةالاداريةالحياة-

7391.،القاهرةجامعه-منحمورةغيردكتوراهرسالة/الهجرةمنوالادس

لطفي.،البديعمبد

.9691(:)القاهرةإصبانيا،فيالإسلام

نجبب.حكمث،الرحمنعبد

.7791(:)الموصل،العربعندالملومتارلخفيدراسات

.حازم،اللهعبد

.8491()بغداد:،الأندلسيشهيدابن

5!91(.)بغدادة،والمرابطينالطوائفعصرفيالأندلسيالنثر

أحمد.ابراهبم،ااعدوي

0791(.:)القاهرة،والعربيةالإسلاميةمقوماتهالمغربيالمجتمع

.المزينجلة،العزي

ا(.779:)بغداد،الأندلسفيالزهراءقصر

الله.محبد،علام

.6491(:القاهرة،المحرفة)دار،بالمغربالموحديةالدعوة

.7191(:بمصرالمعارف)دار،عليبنالمؤمنعبدعهدفيالموحديةالدولة-

كرد.محمد"ملي

.6891(:)القاهرة،ابر،العربيةوالحضارةالإسلام

الله.عبدمحمد،عنان

.9691(الثاني)القسم9691(:)القاهرةالأولالقسمالأندلى/فيالاسلامدولة

.9691(:)القاهرة،الطوائفدول

.ا(649:)القاهرة،المرابطينعصر

.6491(:)القاهرة،الموحدينعصر

6691(.:)القاهرة،الأندلسنهاية

6191(.:)القاهرة،الباقيةالأندلسيةالاثار
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جع.هرا،يلفناا

.7191(:)بنغازي،الموحديندولةقيام

اسمت.فنيم

7790.)جدة،الإسلاميةوكريتالبيزنطيةالاهصبراطورية

الدين.محز(فرا!

.7891(،العرييالفكر)دار،الأوروبيةالحضارةعلىالمسلمينعلماءفضل

ضكري.بوسف،نرحات

أ(.829:)بيروتالأحمر،بنيظلفيغرناصلة-

عمر.،فرو!

وأ(.07:)بيروت،العربعندالعلومتاريخ

0891(.:)بيروتالكبير،حزمابن

ظالر.،القاسمي-

أ(.829:)بيروتجزءأن،والتاريخالشريعةفيالحكمنظام

رضا.محمر،كحاللأ

(.7791:)بيروت4،برالنساء،أعلام-

.محثمان،الكعاك

.2591(:)توسنللجزائر،العامالتاريخموجز

الله.عبد،كنون

.73!صأ(:)ببروت2ب،العربيالأدبفيالمغربيال!نبوغ

كاهاص.كيلالما،

أ(.249:)بيروت،الأندلسيالأدبتاريخفينظرات

.صموستات،لويون

.9791(:)بيروتزعيتر،عادلترجمة،العربحضارة

ثروفط.،لودر

.6591(:)القاهرة،فودهطارقترجمةوأرضها،شعبهاإسبانيا

أرشيمالد.،لويصر

عيسىمحمدأحمدترجمة،المتوسطالبحرحوضفيوالتجاريةالبحريةالقوى-

.0691(:)القاهرة
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المنعم.عبد،ماجد

أ(.789:)القاهرة،الوسطىالعصورفيالاسلاميةالحضارةتاريخ

صالح.ناطق،مطلوب

-منشورةغيردكتوراهرسالة/والأندلسالمغربفيالعلماءسيوخفهارس

7891.شمسعينجامعة،القاهرة

احمد.حسنمحمود،

.7591(:)القاهرة،المرابطيندولةقيام

محمد.،المرزوفي

.6291(:)تونس،قاب!

احمد.الطاهر،مكي

.7791(:)القاهرة،الحمامةطوقوكتابهحزمابنعنثراسات

جومبث.ما!يلمورلنو،

للتأليفالمصرية)الدار،وأخرالبديععبدلطفيترجمةإسبانيا،فيالإسلاميالفن

(.للطبعتاريخلا،والترجمة

.جلالمظهر،

.الإسلامحضارة

حسين.،.مؤنس

.6791()مدريد:،الأندلسفيوالجغرافيينالجغرافيةتاريخ

.9491(:)القاهرة،الأندلسعلىالنورمانديينغارات

.9591(:)القاهرة،الأندلسنجر

.6391(،)القاهرة،الأندلسرحلة-

أحمد.ليلىنجار،

غيرماجستيررسالةالناصر/الرحمنعبدعهدفيوالأندلسالمغرببينالعلاقات-

7391.،المكرمةمكة-منشورة

زكريا.،هاشم

الإسلامية.الحضارةفضل-
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بد.زلنر،نكةهو

.9691(:)بيروتواخر،بيضونفاروقترجمة،الغربعلىتسطعالعربسمس

أحمد.،هبكل

.9791()القاهرة،الخلافةسقوطالىالفتحمنالأندلسيالأدب

امش!.،بونغ

9791(:)بيروت،أزرقميشيلترجمة،وأوروباالعرب

الدوريات-3

الصدبق.العرك!،ابن

5691.،الأولالعدد،تطوانمجلة،بالمغربمسيحيةوسخصياتإطوائف

.ضياء،أولكن

،السعديالصاحبعبدترجمة"،الغربيةالفملفةفيالاسلاميالعربيالفكر)أئر-

8191.بغداد4(العددالمورد(مجلة

ارنست.بنسر

مجلة،التكريتيطهترجمهأوروبا،إلىاليونانيةالفلسفةتنقلالإسلاميةالثقافةا

.8191Alبغد4،العدد،المورد

طه.سلبم،النكربتي

.16العدد،العربيمجلة،باجةأابن-

)الكويت:،70العددالإسلاميالوعيمجلة"الأندلسالىبعئاتهاترسل)أوروبا

)6891.

الحبيب.،الجنحافي

.13العدد،العربيالمؤرخمجلةأالمرابطيةللدولةالمالية"السياسة

محمد.فاربد،الحاجم

7791.بغداد،الأولالعدد،الإسلاميةالتربيةمجلة،الطبتقدمفيالمسلمينادور

الرحمن.عبد،الحجي

.7291الأولالعدد،الأعظمالإمامكليةمجلة"الأندلسفيودراسته"القضاء-

.الوهابعبدمحمد،خلاف
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أوراقومجلة،13العدد،العربيالمؤرخسجلة،الأندلسفيالشرطة"صاحب

للثقافة.العربيالاسباننالمعهديصدرها0891لسنة3العدد

العظيم.عبد،رمضان

258.العدد،الوبليمجلة!التفتيش)محاكم

إبدراهيم.خليل،السامرائي

J2العددوالاثار،التاريخفيدراساتمجلةالبرتات"،جبالوراءالمسلمينجهاد

0891.بغداد

السليمانيةجامعة،جامعيةافاقمجلة"السفنوإحراقالخطبةبينزيلادبن"طارق

.7891

2.العدد،العربيالمؤرخمجلةا،ندلس،علىالحضاريالعراقإأثر

السليمانية،جامعةزانكو،مجلة،الأقصىالمغربإماراتمعالمرابطين"علامات

0891.لسنة2العدد،6مجلد

.2العدد،والملمالتربيةمجلة،الطوائفأيامفي-البليار-الشرقية)الجزائر

وأ.78،أيلول،الموصلجامحةمجلة"،الاسلاميةكريتإمارة8

جامعة2،العددزانكو،مكتبةمجلة"الأندلسفيالاسلاميةالعسكرية)التحبئة

7791.لسنةالسليمانية

7791.نيسانزانكو،مجلة(الطوائفأيامفيالأندلستوحيدإلى)الدعوة

.ذنونالواحدعبد،طه

4.0891،:العددمدريد،،أوراقمجلة،،الأندلسفيالبربريةالقبائل!استقرار

العربي،التربيةمكتبندوة،الولاةعصرخلالالأندل!فيالاجتماعي)التنظيم

.8491لعامظبيأبوفي

الجامعة،الانسانيةالعلوم،دراساتمجلة"الأندلسفيالتاريخيالتدوين"نص!أة

0891.حزيرانالعدد،الأردنية

نوفيق.أمبن،الطببي

جامعة،التربيةكليةمجلةونتائجها(مقدماتها947*المجيدةالزلاقة)واقحة

ليببا.-7791-6!السنةالسادسالعدد،الفاتح

مخنار.أحمد،المبادي

)الرباط:9،!البينةمجلةوالأئدل!أالمغربفيوالجهادالحربلحياة"صور
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6291-639)1.

.زفلولسعدالحمبد،محبد

،الآدابكليةمجلة،الموحديوالمنصورالأيوليالدينصلاحبين)العلاقة

.5391(-)675291جى،الاسكندربة

محمود.عباسالعقاد،

.4العدد،العربيمجلةالمالم"حضارةمنالعرب)نصيب

الله.محبدسعمد،محنان

156.العدد،العربيمجلةالموربسكبين"بلدإتستور

992.العدد،العربيمجلة6الفكريالأندلسإتراث

131.العدد،العربيمجلةمورسكي،كاتب"قصة

ابراهبم.خلبل،الكببسي

.25العدد،العربيالمؤرخمجلة"الأندلسيبالفكروأثرهالبغداديالقاليعلي"أبو

صالح.ناطق،مطلوب

المؤرخينمجلة"،العلميةوقيمتهمنهجهفيدراسة،بشكواللابنالصلة"كتاب-

.27العددالعرب

أحمد.محمد،الملبجي

145.العدد،العربيمجلة"طفيلابنإ-

سالم.العالعبدمكرأ،

166.العدد،العربيمجلة"الأندلسيمالكابنإ-

علي.محمودمكي،

6290.:)الرباط6العدد،الينةمجلة،بالأندلسالأولىالدينيةالثقافةإرواد

فيالإسلاميةالدراساتمعهدصحيفة،المرابطينعصرعنجديدةمرابطية)وثائق-

"691(.-9591مدريد)8-7مجلدمدريد،

حسبن.،مؤنس

!،11مجلدالادابكليةمجلة.!.المرابطينعصرفيالأندلسيالأعلى"الثغر-

.9491(:)القاهرة2،

18/مدريدالدراساتمعهدصحيفةللأندل!،،المسلمينفتحعنجديدة"رواية
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_743.791

المجلةإالصليبيةالحروبإلىالمتوسطالأبيضالبحرحوضفي)المسلمون-

.5191(:)القاهرةالأولالعدد،الرابعالمجلد،المصريةالتارلخية

9491.،اج11مالقاهرة،الادابكليةمجلةاشتوريس"وميلاد)بلاي

علي.،المياح

فرنساإ،فيالإسلاميةالعربيةالفتوحاتعلىواثرهاوالتعبويةالسوقية"العوامل

9691.بغداد3م،العراقيةالجغرافيةالجمعيةمجلة

أويعئي.امبروزبو،مبراندة

-)5891والرابعالثالثالعدد،تطوانمجلة!الأندلسفيوأعمالهيوسفبن"علي

)9591.

فهمي.،هوبدبب

228.العدد،العربيمجلة"الأندلسغرباءالموربسيكبلادإفي

الأجنبيةالمراجع-4

,AbadalyVinyals, Ramon

-pasode Septimania del donin. godo alfranco a traves de la inva،،!اس*
sionأكرأثر sarracena >>)768-072( Cuadernos de Historia de Espana

.54-5!5391

,Albornoz Sanchez

-vezGudalete y Covadoga» Cuadernos de Historia de Espana, I"3،5ء،
ر)4491.1

,Amadorde los Rio

,Historiasocial, politics y religiose de los judios de Espana y Portugal*

.Madrid,.76-1875 VOL. I

,Altamira, Rafael

A History of Spain From the Beginings to the present day, translated،

9491.,fromthe Spanish by: Muna Lee, Toronto, Canada

,Baer, Yitzhak

A History of the Jews in Christian Spain, VOL. ,I translated from the،

7191.,Hebrewby Louis Schoffman, philadelphia
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,Ballestrosy Beretta, Antonio

.Historiade Espana y su influencia en la historia, universal, VOL. I!ل
1891,,Barcelona

.Barbour,N

6591.,Moroco,London+

.+،لاهه!

3091.8,Les Benou chanya, Paris

سههأكهة،+ول.

0177,,BebliothecaArabico- Hispana Lusiatania Escurialensis, Madrid+

.VOL.If

Carcia.هلمح!5. Domingues

conquistaءseuل!ط5 de Lusiatania " 5، Muca Ben NocairحInvasao«+

,Islamicos,Actas, held!مAbdalaziz>>, Congreso de Estudios Arabes«

6491.,Cordoba

,TheCambridage Medieval History, VOL.)،، planned by: .J .B Bury،
6491.,ed:.H.M Gwatking and .J.P Whitney, Cambridge

,cleof Albeda5نهChronicon Albeldense, or the Chr*

.1665(-163ص1867مدرلدطبحةمجموعةأخبارلكتاب3رقم)ملحق

,acense,or the Chronide of MoissacأChronicon Moiss*

.165(-165ص1867مدريدطبعة،مجموعةأخبارلكتاب4رمم)ملحق

.y, Edward!مع!Cr!

1762.,FifteenDecisive Battles of the World, London،

Doy،ول

-L'Histoire et la litterature des Arabes de Espagne, VOL. ,I،11 Amster"
1881.,dam,,6591 reprint of Leiden edition

E1-Hajت!،،ول.ول

Andalusian Diplomatic Relations with Western Europe During the*

0791.,UmayyadPeriod, Beirut

.Gayangos, Pascual

,TheHistory of the Mohammedan Dynasties in Spain, New-York*
1843.,London,,6491 reprint of London edition
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754.Isidoro Pacence, or the Chronicle of+

165(.-ا63ص1867مدريدطبعة،مجموعةأخبارلكتاب2رقم)ملحق

,Isidoroof Seville

,Historyof the Goths, Vandals, and Suevi, translated from the Latin،

0791.,by:Guido Donini and Gordon .B Ford, Jr. 2nd edition, Leiden

,tz,Solomonكا،

,TheJews in the Visigothic and Frankish Kigdom of Spain and Gaul*
0791.,New-York

.Livermore,.H V

7191.,TheOrigins of Spain and Portugal,London!

,Modoz, Pascual

Diccionario geografico- estadisico- historico de Espana y sus Posesiones+

0185-1848.,deUltramar, Madrid

,O'Callaghan, Joseph

7591.,AHistory of Medieval Spain, New- York and London+
6.Paulus Diaconus, ex lib. vi or Paul the Deacon, book

167(.ص1867مدريدطبعة،مجموعةأخبارلكتاب6رقم)ملحق

,Pidal,.R M

-TheCid and his Spain, translated from the Spanish by: Harold Sun*
3491.,derland, London

,Provengal,Levi

0591.,Histoirede 'LEspagne Musulmane, Paris+

.Rinaud,M

,Incursionsof the Muslims into France Piedmont, and Switzerland!ك

-translatedfrom the French by: Harun Khan Sherwani, Islamic Cul

0391,,ture,IV

,Saavedra, Eduardo

2918,,Estudiosobre la invasion de los arabes en Espana, Madrid+

.!.S3م"+c

4091.,II,Londonلإ.Europe, VQولأA History of the Mo + sh Empier+
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.Shaw,.R D

The Fall of the Visigothic Power in Spain,>> The EnglishHistorical))،

.6091.Review,)XI

,0Simonet.فى F

-ricasy Latinas usandas entre los mozarabes, Amثحك!هءطأGlosario de v+
1888.,sterdam,,6791 reprint of Madrid edition

.Thompson,.E A

9691.,sin Spain, Oxford5طأThe G*

.,a M*
6791.8,A History of Islamic Spain, Islamic Surreys,4 Edinburgh
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اسكأ

الأولالباب

......-............................................فيهاواستقرارمملإسبانياالعربلتح

والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالأجتالفيمفدمة؟الأولالفصل

......................................................العربيالفتحقبيلاسبانياكى

..................................-.....................اسبانياديالغربيينالقوطمملكة

الاجتماعيةالأحوال

غيطشةالملكعصر

....................................................القوطعهد.

.............................................،القوط!لمةودعرلى

....................................................لإسيانياالعربفتحالثانيهالفصل

.....................-..............................،.............وممهداتهالفتحدوافع-أ

--..................-............زيادبنطارقرمنفيوحوادهلهالفتحخطة-ب

.-............................................الشمالإلىطارقحملةاستئنات

...............................................-...........يجاورهاوماطليطلةفتح

...............................الثماليرالمشتركةوطارقموسىلتوحات

...............................................-.....،موسىبنالعزيزعبدفتوحات-د
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47........فوثسافيوالثونبلاسباثياشمالفيللعوبالحربيالنشاط8الثالثالفصل

.....الناشئةالاسبانيةالاماراتمنوموقفهماسبانياشمالفيالعربفتوحات-ا

.............،..................................فرنساجنوبفيونث!اطهمالعربتوعل-ب

.............................................الخولانيمالكبنالسمحعهدفيالفتوح

.................................................الكلبيسحيمبنعنبسةعهدفيالفتوح

-..................................................الغافقيالرحمنعبدعهدفيالفتوح

...................................................الشهداءبلاطمعركةبعدالفتوححركة

...47

...94

...03

...52

...63

...61

!ي.......................................اسبانيافيواستيطانهمالعرباستقراراالرابعالفصل

الثافيالباب

5.................................،.............................................-الألدلس!الإمارهعهد

وتاسيسالأندلسمعاويةبنالرحمنعبددخول)الأولايفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000088المغربالىمعاهـلةبنالرحمنعبدهروب

98.،.....-..................................................................الألدلسالىالعبورديالتفكير

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000،000019الأندل!فيبأنصارهالرحمنعبداتصال

................................................29معاولةبنالرحمنعبدقصيةمنالصميلموقف

49.....................................الرحمنعبددعوةونجاحاليمنيهالقبائلبزعماءالاتصال

59........................................................الأندلسالىمعاويةبنالرحمنعبددخول

79......،............................الفهرييوس!معالصراعوبدءالرححنعبدأنصارتنظيم

99........................................................قرطبةالرحمنعبدودخولالمصارةمعركة

201............................................الأفدلسفيالأمويةالإمارةوقيامالرلايةعصرنهاية

501.،................والاسثبنوارالسلطةثثبيتفيالأمبلينالأمراءأعمال4الثاثىالفصل

801..........................الداخليالصعيدعلىالأمويةالسلطةلصبيتالأمراءإنجارات-أ

801.......القبيلةسلطةمحلالدولةسلطةداحلالالحكممفهومتنييرمحاولة-ا
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011............................................الروحيةالأمةوحدةعلىالحفاظمحاولة-2

.........................الداخليةوالفتنالعوراتعلىالقضاء-ر

.....-الأولالرحمنعبدعهدفيالعربيةالقبأئلئوره-اولا

.....................................-..................البربرثورات-ثانيا

..........................................الزبفقهيجةاوحركة-ثالثا

................،.............................المولدينحركات-:رابعا

...........................................المستعربينحركات-خامسا

الأمويةالإمارةضعففترةفيوالاضطراباتالفتن-سادسا

...................................-.......العربمنالخأرجود-أ

..........................................البربرمنالخارجون-ب

.....................................المولدبنمنالخارجولى-ب

......-.............الخارجيالصعيدعلىالأمراء)نجازات-ب

...........................................الأندلسعلىسارلمانهجوم-ا

...........................................الأندلسعلىالنورمالىكارات-2

134الشمالفيالاسبانيةالإماراتمعالإسلاميةالعوبيةالدولةان4الثالنبالفصل

134............................................................................الاسبانيةالاماراتنسوء

141.........................................................الاسبانيةوالإماراتالأندل!بينالعلاقات

143.........................،............................والمصاهراتالدبلوماسيةالملاقات-2

147............................................................................الحضاريةتالملا3-

للالثاللا!ا

153.....-..........................................-........الناصرالرحمنعبدتولية4الأولالفصل

153.-.........................،......................................الوطنيةالوحدةاستعادةفيجهوده-

م!.....................................................................الخارجيةخطارالأالثادى)الفصل

14...............-.................................................الشماليةالإسباليةوالممالكالألدلس

آ96...............................................................................الفاطصةوالدولةايأندلس-

517

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


174.....................................................................الحضاريةالمظاهوايثالث:الفصل

174..................................................................................الدبلوماسيةالعلاقات-أ

917....................،..............................................................ديالابالاردهار-2

181.....................................................................................المعماريةالمنشات-3

186...........................................................الناصروفاةبعدالأندلس4الرابعالفصل

186..............................................................................بايثهالمستنصرالحكمعصر

291...........،....................................السلطةعلىعامرأبيبنمحمدالحاجبسيطرة

791............................................................-...............عامرأبيابنالمنصورسياسة

791.......................................................................................الخارجيةالسياسة-أ

791.................................................الشماليةالإسبانيةالممالكضدالجهاد-أ

002.........................................المغربتجاهعامرأبيابنالمنصورسياسة-2

402..........................................................................الدبلوماميةالعلاقات-3

كو.........................................................................................:الداخلحةالسحاسة-

402............................................-..المؤيدهثمامالخليفةمعالمنصورعلاقة-ا

502..............................................................................الفقهاءمعالعلاقة-2

602................................................................................الجيضبنيهتغيير-

702..............................."........................................"...............الزاهرةبناء4-

.....................................................ء...................................العامريةالدولةنهاية

الرايعالباب

215...........................................................................الخلامةسقوط،الأولالفصل

224......................................الطوائصدويلاتأهمعنعامةفحرةاالثانيالفصل

.............................-.-.......-...............................
س5درطبةدىجهوربيدويلة-

227.....عباد()بنواشسلةدويلة

231...........................................................-..........(الأفطس)بنوتجطليوسدويلة-3

232.....-................................................................(النوندي)بنوطليطلةد2ريللة

234..............................................................................مناد()بنوغرناطةهـللتما
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........................................الشرقيةوالجزائردانيةدويلة-8

..................................................(صغيرة)دويلاتالمستساةالكيانات

......................-.................................الطوائفدوللاتعصرسمات

............م1145-2901هـ/054-484المرايطينعصر:الثالثالفصل

......................................................................مرابطيةولايةالأندلس

ضدالطوائفوملوكالمرابطينبينالمشتركالجهاد-ا

هـ............................-.............947483-الإسبانيةالممالك

..المرابطينسيادةتحتالأندلسوتوحيدالطوائفملوكخلع-2

.......................هـ.903-483الطوائفممالكعلىالفضاء

...................542X-3!4الإسبانيةللممالكالمرابطينجهاد

................م1223-1145هـ/562-054موحديةولايةالأندلس

......-........................................الأندلرالىالموحدينعبور-أ

....المسقلةالأندلسيةبالإماراتالسياسيةالموحدينعلاقات-ب

............الأندلسشرقيأميرمردنيضابنمعالموحدينعلاقة-ا

............الشرقيهالجزائرأمراءغانيةبنيمعالموحدينعلاقة-2

....................بالأندلسهودبنمحمدمعالموحدينعلاقة3-

........................................قلانجميلبأبيالموحدبنعلاقة4-

..................................................لصربابنالموحدينعلاقة-5

............................................الإسبانيةللممالكالموحدينجهاد

(الصغوى)الأندلسغوناطةمملنيةعصر8الرابعالفصل

...................................................م،294-1238وهص/635-7

.........................................الإسبانيةالممألكمعغرنإطةمملكة.علإقة

........)الموريسحيون(عرناطةسقوطبعدالمسلمون:الخامسالفصل

!وهـ................................/9914xعامغرناطةديالبيارلنثورة-ا

هـ...............................................9كاو/1015rعامالبسراتثررة-2

951
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الخامسالباب

311............................................................................الألدلس!العربحضارة

313................................................الأندلسفيالعربيالفتيرتاريخ4الأولالفصل

361.........................................الأندلسفيالعربيةالسياسيةالنظم،الثانيالفصل

373....................................................................(الأقاليم)ولايةالاداريالنظام-3

476..............................أوروباعلىالأندلسهيالعرببةالضارةأثر)الثالثالفصل

476.............................................................................المياسرغيرالتأثيرعصر-أ

947....-.......................................،.............اللاتينيةالىالعربيةمنالترجمةعصر-2

481...........................................................العربيالنأثيرقمة-الامعتعرابعصر-3

948.....-..............................................................................والمراجعالمصادرقائمة
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نضلروجهاث،المختلفةمسار-اتهفيالعربي-التار-يخكتابة،كا!؟7"!ء34+"ئر

منبجصلةوثيقإرتباطامنلهالما-ك!حاومش!لغصة،متعدد!

ولكنوالثخنافيآ؟-والإدثححثادياوالإجتماعيانالتاريخيةالشروطا

إلىيحتاجاالآيدلسيوالتاريخ،لإسبانياالعربفتحكتابةطريغنة

مستنيرةدراساتلينندموا،العربالباحفينمنودمرعدد

أبةقرفي.إسبانيابيالعرالوجودإمتدبحيث.انفيوموضوعيآ

تبدلت،الزمنيالأرابيساحااا11هذاخالألاوص.قرونالثمانية

!ختلخمذاإئنياتوعرتثاتوهاجرلنا،صرفية،افاوسياسأت

فيالموغلةالمفقمشىمحاكمأقدامتختأخحراوصلأنإلى

،تتعخنبحقتلاوأصبحت،والمذهبيالدينيوالتعصبالطلاميأ،

أناءذلاخاأءجرمنقكان،ةصوربأيةمالإسلاممشعاتريؤذيمنكل

،الإسلاماأبطنووااالمسيحب11المسلصجنمنعدداأضلهر

LOSالمورسكيونإسا!هؤلاءعلىوأطلغنوا MORISCOSأي

الصغار.المسلمون

الأندلسيأ،الدراساتحخنلقيمهمةإضافآنقلالكتابوهمذا

الذصوصإسهشفطاقفيأهماجآمنلا،لم،الأندلسهحاوالتاريخ

ألا،قجنيآاالنحسوصأوقذ!ا،على،الحديثا"الننديما"بيةالعر

جبمبلوأيديوءيببمح!لماغنحنهلروجه!مكمات!فلما،وما،ن!اا!حاتدو

إلمهلجانيا.قيبيالعربخودالويدين
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